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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wpłynęło pismo naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR
Sławomira Czubaka z prośbą o interwencję w sprawie nie najlepszej sytuacji finansowej GK GOPR. Wśród najpilniejszych problemów GK GOPR wymienione zostały: niskie zarobki ratowników, zbyt mała liczba etatów, aby
zapewnić ciągłość dyżuru ratowników zawodowych 24 h na dobę, wysoki
wiek emerytalny ratowników zawodowych – 67 lat – oraz brak ekwiwalentu
za działania ratownicze dla ratowników ochotników.
Wyżej wymienione problemy wynikają przede wszystkim z niewłaściwego i zbyt niskiego finansowania ratownictwa górskiego. Potwierdza to także
przeprowadzona w okresie od czerwca do listopada 2013 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli. We wnioskach z przeprowadzonej kontroli możemy
przeczytać, że dotacja ministerstwa pokrywa tylko około połowy wydatków
służb ratowniczych. Środki te nie są wystarczające na paliwo do sprzętu,
z którego korzystają służby, ani na utrzymanie obiektów i ich wyposażenie.
Obecny system finansowania ratownictwa górskiego nie gwarantuje realizacji powierzonych zadań i tylko dzięki środkom otrzymywanym ze źródeł
innych niż dotacja ministerstwa służbom udaje się skutecznie realizować
powierzone zadania.
Zwracam się do Pani Minister z zapytaniem: czy zostały już podjęte lub
czy w najbliższej przyszłości ministerstwo planuje podjąć działania poprawiające sytuację ratownictwa górskiego?
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowiedź
Warszawa, 15 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 roku (sygn. BPS/043-64-2747/14), dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Panią Alicję Chybicką podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku w sprawie sytuacji finansowej Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie pragnę wskazać, że stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego, przez podmioty do tego uprawnione,
następuje na podstawie powierzenia realizacji zadań publicznych, o którym mowa
w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w zakresie
określonym w umowie.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego są tylko te podmioty, które uzyskały zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego i obecnie są to Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).
Pragnę poinformować, że zadania z zakresu ratownictwa górskiego są powierzane
i finansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji
celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy. Przewidziana przez ustawodawcę forma finansowania
ww. zadań, tj. dotacja celowa została zdefiniowana w art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.
zm.), jako środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań. Bezpośrednie lub pośrednie powiązanie środków z danym celem odróżnia dotację
celową od dotacji podmiotowych, o których mowa w art. 131 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy wskazać, że w zakresie finansowania przez Ministra
Spraw Wewnętrznych ratownictwa górskiego, ustawodawca nie dopuścił możliwości
udzielania dotacji podmiotowych, tj. środków kalkulowanych w oparciu o bieżące potrzeby danej jednostki, tak więc przyjęta przez ustawodawcę forma dotacji celowej
dopuszcza finansowanie wydatków związanych wyłącznie z zadaniem zlecanym przez
ministra. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nie finansuje zatem działalności
GOPR i TOPR jako podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
finansuje natomiast wyłącznie zadania publiczne zlecane ww. podmiotom.
Jednocześnie należy podkreślić, że środki ujęte w budżecie państwa, w części pozostającej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych, nie są jedynym źródłem finansowania ratownictwa górskiego. Stosownie bowiem do art. 17 ust. 3 ustawy, jednostki
samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym
do wykonywania ratownictwa górskiego na finansowanie ww. zadań, nieobjętych
umową, o których mowa w ust. 1 wskazanego artykułu.
Kolejne źródło finansowania zadań z zakresu ratownictwa górskiego wskazuje
art. 17 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym opłaty za wstęp do parku narodowego lub
na niektóre jego obszary, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), przekazuje się
w wysokości 15% wpływów, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług za
każdy kwartał, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na
obszarze, na którym znajduje się określony park narodowy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez nie zadań, nieobjętych umową, o której mowa w art. 17
ust. 1 ustawy.
Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że zarówno GOPR, jak i TOPR są stowarzyszeniami, które na realizację swoich celów statutowych mogą pozyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), tj. z darowizn, składek członkowskich, spadków, ofiarności publicznej (w tym datków sponsorów) lub dochodów
z prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 powyższej ustawy,
stowarzyszenie działa w celach niezarobkowych, toteż wypracowane przez nie dochody winny być przeznaczane na cele statutowe (art. 34 ww. ustawy). Warto w tym miejscu również wskazać, że stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, stowarzyszenie może
także realizować statutowe działania w oparciu o pracę społeczną jego członków.
Odnosząc się szczegółowo do podniesionego w wystąpieniu zagadnienia niewłaściwego finansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) powierzonych
zadań z zakresu ratownictwa górskiego pragnę zwrócić uwagę, że z budżetu MSW,
zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie można przekazać środków publicznych
na sfinansowane zadań, które nie są związane z ratownictwem górskim, wykonywanym na terenie gór w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, tj. na terenie Beskidu Niskiego,
Beskidu Wyspowego, Beskidu Średniego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego,
Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Bieszczadów, Gorców, Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Zachodnich, Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, z wyłączeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg publicznych. Brak jest zatem podstawy prawnej do sfinansowania przez
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MSW np. benzyny wykorzystywanej do działań ratowniczych poza terenem górskim.
Dodatkowo warto podkreślić, że koszty działań ratowniczych, realizowanych na zorganizowanych terenach narciarskich, zgodnie z art. 32 ustawy, pokrywane są przez
zarządzających zorganizowanym terenem narciarskim, którzy organizują i finansują
działania ratownicze, podejmowane w ramach ratownictwa narciarskiego, na terenie
przez niech zarządzanym.
Należy wskazać, że Minister Spraw Wewnętrznych przekazuje GOPR i TOPR dotacje
na realizację zadań, na podstawie umów, określających działania i wyspecyfikowane
koszty, które mogą zostać pokryte w ramach przyznanej dotacji. Pragnę przy tym zwrócić uwagę, że kształt zawieranych umów jest wynikiem negocjacji prowadzonych pomiędzy MSW a ww. podmiotami, realizującymi zadania z zakresu ratownictwa górskiego, z uwzględnieniem możliwości finansowania części zadań, także z innych źródeł.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że umowy zawierane przez MSW z GOPR i TOPR,
jak wynika z informacji NIK nie obejmowały przekazywania dotacji na pokrycie niektórych kosztów, takich jak: koszty paliwa do środków transportu, utrzymania środków
transportu oraz łączności, a także utrzymania obiektów i ich wyposażenia. Powyższe
wynikało z faktu, iż wspomniane organizacje nie akceptowały proponowanych zapisów w umowie, obligujących je m.in. do szczegółowego rozliczenia się z paliwa zakupionego ze środków dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i udokumentowania,
że było ono wykorzystane jedynie do działań ratowniczych na terenie gór.
Pragnę dodatkowo zwrócić uwagę, że GOPR zobowiązane jest rozliczać środki otrzymane w ramach dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). W kontaktach
roboczych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kilkakrotnie informowało przedstawicieli wskazanej organizacji, że ewentualne przekazywanie środków na zakup benzyny
wiązałoby się z koniecznością zastosowania przez Zarząd Główny GOPR przepisów
ww. ustawy do zakupu benzyny dla wszystkich Grup GOPR jednocześnie, a następnie prawidłowego rozliczenia się z wykorzystanego paliwa tylko do celów ratownictwa
górskiego. Za każdym razem GOPR rezygnował z umieszczania we wniosku o zlecanie
zadań z zakresu ratownictwa górskiego kosztów paliwa.
Należy również zauważyć, że wskazana w wystąpieniu Grupa Karkonoska GOPR
nie jest samodzielnym podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego. Członkowie Grupy Karkonoskiej realizują zadania zlecone GOPR przez Ministra Spraw Wewnętrznych na terenie swego działania w ramach corocznie podpisywanych umów na powierzenie zadań z zakresu ratownictwa górskiego. Jeżeli zatem
w opinii Grupy Karkonoskiej GOPR zakres zleconego zadania jest za szeroki w stosunku do przekazywanych środków finansowych, przedstawiciele Grupy powinni zgłosić
ten fakt za pośrednictwem Zarządu Głównego GOPR jako zagadnienie wymagające
doprecyzowania w przygotowywanej umowie na 2015 rok.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, że GOPR jest niezależnym
stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które
samodzielnie określa swoją strukturę organizacyjną, Minister Spraw Wewnętrznych
nie ma podstaw prawnych do ingerowania w organizację stowarzyszenia, które składa
się z kilku grup regionalnych.
Pragnę również podkreślić, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokładało wszelkich starań, aby postępowanie przy procedowaniu umów z zakresu ratownictwa górskiego przebiegało w sposób umożliwiający terminowe podpisywane umów oraz jak
najwcześniejsze przekazanie dotacji wskazanym podmiotom. Niemniej jednak, warto
nadmienić, że na termin podpisania umów miały wpływ również działania zleceniobiorców, w tym przypadki odmowy podpisania umów z postanowieniami, które nie
odpowiadały organizacjom.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że trwające w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prace nad projektami umów dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych
z zakresu ratownictwa górskiego w 2015 roku znajdują się obecnie na końcowym
etapie realizacji. Powyższe ma na celu doprowadzenie do jak najszybszego ich podpisania, co pozwoli zachować płynność realizacji zadań w dziedzinie ratownictwa górskiego w 2015 roku.
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Ponadto uprzejmie informuję, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych w projekcie ustawy budżetowej kwota dotacji przeznaczonych na realizację w 2015 roku zadań
ratownictwa górskiego i wodnego została zwiększona o 3.000 tys. zł, tj. do wysokości
13.450 tys. zł.
W odniesieniu natomiast do zagadnienia wieku emerytalnego zawodowych ratowników górskich uprzejmie informuję, że określenie wieku emerytalnego na poziomie
67 lat jest powszechnie obowiązującą regulacją i znajduje się poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.
Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie zauważyć, że Najwyższa Izba Kontroli w ww. „Informacji o wynikach kontroli – Zapewnienie bezpieczeństwa turystyki
i rekreacji w górach” ocenia, iż ratownictwo górskie, stanowiące ważny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w górach, działa prawidłowo
i skutecznie.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Alicji Chybickiej
skierowane do głównego inspektora farmaceutycznego Zofii Ulz
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wpłynęło pismo dyrektora ds. nauki Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, profesora Pawła Januszewicza, z prośbą o interwencję w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Projekt ten został opracowany z uwagi na konieczność wdrożenia przez
Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia
8 czerwca 2011 r.
Narodowy Instytut Leków wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia
Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny w sierpniu 2012 r. zgłosiły
uwagi do przedłożonego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny projektu ustawy (pismo DN/238/12). Główną intencją przesłania tych uwag było
uwzględnienie Narodowego Instytutu Leków jako ośrodka referencyjnego
w działaniach mających na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu na polski
rynek leków sfałszowanych i nowych narkotyków syntetycznych.
Bardzo proszę o przesłanie stanowiska Pani Minister w sprawie uwzględnienia Narodowego Instytutu Leków jako ośrodka referencyjnego w działaniach mających na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu na polski rynek leków sfałszowanych i nowych narkotyków syntetycznych.
Z wyrazami szacunku
Alicja Chybicka

Odpowiedź
Warszawa, 25 listopada 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
w z. Wicemarszałka Senatu
Szanowna Pani Senator,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 r. znak: BPS/043-64-2748/14
dotyczącego oświadczenia złożonego przez Panią Senator Alicję Chybicką podczas
64. posiedzenia Senatu w dniu 6 listopada 2014 r. uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2708) został opracowany z uwagi na konieczność wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia
8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie
zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 74).
Tym samym, w omawianym projekcie ustawy znalazły się wyłącznie takie regulacje, w tym rozwiązania organizacyjne, prawne i finansowe, które zostały uznane za
niezbędne do wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE.
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Z tego względu, nie odmawiając słuszności postulatom Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), w tym dotyczącym
uwzględnienia NIZP-PZH jako ośrodka referencyjnego, nie było możliwe ich uwzględnienie w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2708).
Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, że uwagi NIZP-PZH zostały zamieszczone
jako nieuwzględnione w protokole rozbieżności i omówione na konferencji uzgodnieniowej przed wniesieniem projektu ustawy do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady
Ministrów.
Podczas ww. konferencji uzgodniono treść projektu ustawy, która następnie została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, że aktualnie omawiany projekt ustawy jest
przedmiotem prac w Komisji Zdrowia, która może projekt poprawiać i zmieniać jego
treść także w zakresie postulowanym przez NIZP-PZH.
Z poważaniem
GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
Zofia Ulz
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wydolności systemu pieczy zastępczej.
W powiatach coraz częściej brakuje kandydatów na rodziców zastępczych. Tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej nie zawsze należy do
priorytetów powiatów, które borykają się z wieloma problemami społecznymi. Statystyki wskazują, iż wzrosła liczba rodzin, które chcą zostać rodziną
zastępczą niezawodową oraz spokrewnioną z dzieckiem, spadek odnotowuje się zaś w przypadku rodziców zastępczych zawodowych. Maleje również
liczba kandydatów na prowadzących rodzinne domy dziecka. Wciąż wiele
problemów sprawia znajdowanie osób chętnych do zajmowania się dziećmi.
Powstała sytuacja sygnalizuje, iż ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – DzU z 2013 r. poz. 135 ze zm.
– nie jest wciąż skuteczna oraz nie zawsze realizowana jest zgodnie z celem,
któremu miała służyć.
W związku z tym proszę o odpowiedzi na pytania:
1. Jakie działania podjęło MPiPS, by wspierać system pieczy zastępczej
w roku 2014?
2. Jakie rozwiązania wspierające system pieczy zastępczej będą stosowane w nadchodzącym roku 2015?
3. Czy wobec statystyk przedstawiających spadek zainteresowania systemem pieczy zastępczej w powiatach MPiPS planuje stworzenie programów
wspierających ten proces?
W tym stanie rzeczy działania zmierzające do zwiększenia wydolności
systemu pieczy zastępczej uważam za trafne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
Warszawa, 10 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 12 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2749/14,
dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Roberta Dowhana podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r., w sprawie zwiększenia wydolności
systemu pieczy zastępczej, uprzejmie informuję.
W ustawie budżetowej na 2014 r. na wsparcie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono łącznie 86,3 mln zł.
W pierwszym kwartale br. ogłoszono „Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Na Program ten dla jednostek samorządu
terytorialnego rozdysponowano kwotę ok. 70 mln zł i dokonano następującego podziału środków:
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∙ na zatrudnienie asystentów rodziny przyznano kwotę 58 187 tys. zł, co umożliwi
zatrudnienie 2872 asystentów rodziny;
∙ na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przyznano kwotę
11 474 tys. zł, co umożliwi zatrudnienie na terenie Polski 916 koordynatorów.
Ponadto rozstrzygnięto Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy
Zastępczej na rok 2014.
Celem tego Programu, na który przeznaczono 7,8 mln zł, było wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej
pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wydatków w 2014 r. na tworzenie nowych
rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka oraz wsparcie już istniejących
rodzinnych form pieczy zastępczej.
Dofinansowaniu podlegały następujące zadania jednostek samorządu terytorialnego:
1. dofinansowanie szkoleń dla powstałych w 2014 r. rodzin zastępczych, osób
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – zadanie 1;
2. dofinansowanie wynagrodzeń dla powstałych w 2014 r. rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka – zadanie 2;
3. dofinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
(powstałych w 2014 r.). Dofinansowanie dotyczy świadczeń, które określone
zostały w art. 192 pkt 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w pkt 9 w odniesieniu tylko do: „wynagrodzenia wraz
z pochodnymi od wynagrodzenia osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz
rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka”) – zadanie 3;
4. dofinansowanie wydatków związanych z już funkcjonującymi (umowy podpisane przed 2014 r.) rodzinami zastępczymi zawodowymi i rodzinnymi domami
dziecka, dotyczącymi szkoleń osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
wynagrodzeń rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka
oraz świadczeń określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w pkt 9 w odniesieniu tylko do: „wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia osób zatrudnionych w rodzinie
zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka”) – zadanie 4.
W ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 dotację otrzymało 277 podmiotów.
Jednocześnie informuję, iż w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, zaplanowano środki w wysokości 86,3 mln zł.
Ponadto należy zaznaczyć, iż promowanie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i zawodu rodzica zastępczego, kształcenie kadr systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej, budowanie standardów kwalifikacyjnych do pełnienia roli rodzica
zastępczego i adopcyjnego, a także badania naukowe w zakresie barier w tworzeniu
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka planowane jest z poziomu krajowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020, Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER 2014–2020).
Ponadto, resort pracy i polityki społecznej czyni także starania, aby w poszczególnych regionach, środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w latach
2014–2020 skierowane były m.in. na promowanie rozwoju rodzinnych form pieczy
zastępczej.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Gorczycy
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich miesiącach firma HTA Consulting przygotowała dokument
„WZW typu C. Konieczność zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia”.
Opracowanie zostało poświęcone analizie systemu zapobiegania zakażeniom
wirusem HCV, które są przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C,
oraz ich zwalczania. Wnioski płynące z lektury wspomnianego raportu są
niepokojące. W Polsce może żyć nawet dwieście trzydzieści jeden tysięcy
osób aktywnie zakażonych HCV. U od 10% do 15% z nich w przeciągu dwudziestu lat rozwija się marskość wątroby. W tej ostatniej grupie u od 1%
do 4% pacjentów rocznie rozwija się rak wątrobowokomórkowy, a u kolejnych 30% w przeciągu dziesięciu lat dochodzi do dekompensacji wątroby,
stanowiącej poważne zagrożenie dla życia.
Sytuacja jest niezwykle skomplikowana i trudna. 85% osób aktywnie zakażonych wirusem HCV nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu, przez co
nie mogą zapobiegać konsekwencjom zachodzącego w ukryciu procesu chorobowego. Wydaje się, że konieczne jest powołanie do życia inicjatywy, która zwiększałaby wykrywalność zakażeń wirusem HCV w społeczeństwie.
Dzięki temu będzie można dostosować system ochrony zdrowia do wyzwań,
przed którymi stoimy.
Raport dotyczący przewlekłego zapalenia wątroby typu C zawiera informację o nadchodzącym postępie w leczeniu wspomnianej choroby. W najbliższych latach zarejestrowane zostaną terapie bezinterferonowe, charakteryzujące się bardzo wysoką skutecznością, dzięki którym – jeśli przyjąć założenie o leczeniu odpowiedniej grupy chorych – będziemy w stanie ograniczyć
rosnącą liczbę chorych. Z informacji dostępnych publicznie wynika, że ocena
wspomnianych terapii w krajach, w których zostały one zarejestrowane, jest
bardzo wysoka. W obliczu ograniczonych możliwości budżetowych trudno
spodziewać się jej udostępnienia dla dużej grupy pacjentów.
Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o plany resortu zmierzające
do zwiększenia liczby diagnoz zakażeń HCV oraz o możliwość zorganizowania szerokiej akcji badań przesiewowych. Jaki byłby koszt takiego procesu?
Jednocześnie proszę o informację o kosztach ponoszonych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia w ubiegłym roku w związku z leczeniem raka wątrobowokomórkowego, powikłań dekompensacji wątroby oraz innych skutków
marskości wywołanej zakażeniem wirusem HCV. Uprzejmie proszę także
o zaangażowanie Ministra Zdrowia w przeprowadzenie szeroko zakrojonej
kampanii informacyjnej skierowanej do społeczeństwa, która mogłaby pomóc
zapobiegać zakażeniom oraz zwiększyć liczbę wczesnych diagnoz WZW C.
Z poważaniem
Stanisław Gorczyca

15

16

64. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2014 r.

Odpowiedź
Warszawa, 2014.12.08
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
Zgodnie z pismem z dnia 12 listopada 2014 r., znak: BPS-043-64-2750/14, przekazującym oświadczenie Pana Stanisława Gorczycy, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie zwiększenia liczby diagnoz zakażeń HCV oraz możliwości zorganizowania szerokiej akcji badań przesiewowych, uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 22 października 2014 r., na dzień
1 listopada 2014 r. leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C finansowane jest
ze środków publicznych w ramach programu lekowego, obejmującego terapie z zastosowaniem następujących substancji czynnych: interferonu pegylowanego alfa-2a
w terapii skojarzonej z rybawiryną lub w monoterapii, interferonu pegylowanego alfa-2b, interferonu rekombinowanego alfa-2a, interferonu rekombinowanego alfa-2b,
interferonu naturalnego, a także telaprewiru (Incivo) oraz boceprewiru (Victrelis).
Ponadto, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. 2011, Nr 122, poz. 696 ze zm., dalej zwana: ustawą
o refundacji), do Ministra Zdrowia wpłynął wniosek o objęcie refundacją i ustalenie
urzędowej ceny zbytu leku Sovaldi (sofosbuwir), stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie sofosbuwirem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”.
W związku z bardzo wysokimi kosztami terapii sofosbuwirem oraz znacznym obciążeniem budżetu płatnika zobowiązanego do finansowania świadczeń, Minister Zdrowia wielokrotnie występował do wnioskodawcy z prośbą o przedstawienie rozwiązań
ograniczających koszty związane z refundacją przedmiotowego leku. W odpowiedzi
wnioskodawca zaproponował rozwiązanie polegające na nieuzasadnionym medycznie zawężeniu populacji docelowej, co w znacznym stopniu ograniczyłoby dostępność
pacjentów do leczenia ww. lekiem. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie jest nieakceptowalne w świetle populacyjnego wymiaru WZW typu C. Nieprzedstawienie przez
wnioskodawcę oferty cenowej, która umożliwiałaby leczenie wszystkich świadczeniobiorców potrzebujących terapii sofosbuwirem, uniemożliwiło ustalenie kryteriów
włączenia do programu leczenia przedmiotowym lekiem. W związku z powyższym,
program lekowy nie został uzgodniony, a Minister Zdrowia wydał negatywną decyzję
w przedmiocie objęcia refundacją leku Sovaldi.
Należy przy tym zaznaczyć, iż w Polsce – podobnie jak we wszystkich krajach – priorytetem systemu opieki zdrowotnej jest sprawiedliwe społecznie gospodarowanie publicznymi środkami przeznaczonymi na finansowanie świadczeń zdrowotnych, w oparciu o jednolite, powtarzalne i przejrzyste kryteria stosowania wobec zróżnicowanych
potrzeb zdrowotnych wielu grup pacjentów. Zapewnienie optymalnej efektywności
służby zdrowia zostaje osiągnięte poprzez podejmowanie decyzji o zagwarantowaniu
danego świadczenia w oparciu o ekonomiczną ocenę technologii medycznych. Gdyby
zasoby były nieograniczone i publiczny system ochrony zdrowia mógł zapewnić dostęp do dowolnej technologii medycznej każdemu choremu, ocena ekonomiczna byłaby
zbędna. Jednak publiczne środki przeznaczone na finansowanie leczenia są ograniczone, co skutkuje odrzucaniem niektórych technologii medycznych. Złożone narzędzia
farmakoekonomiki przedstawiają wpływ potencjalnie zagwarantowanego świadczenia
na budżet płatnika publicznego, a także określają możliwość finansowania nowej technologii w sposób gwarantujący utrzymanie wydatków na refundację na stałym, określonym ustawą o refundacji, poziomie. Podobne zasady obowiązują w większości krajów, w tym także tych o znacznie wyższym poziomie PKB per capita niż Polska i mają
na celu racjonalizowanie wydatków ponoszonych na opiekę zdrowotną.
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Odnosząc się do pytania o koszty poniesione przez NFZ w ubiegłym roku w związku z leczeniem raka wątrobokomórkowego, powikłań dekompensacji wątroby oraz innych skutków marskości wywołanej zakażeniem wirusem HCV, uprzejmie informuję,
że świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące
każdego świadczenia wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym rejestr świadczeń obejmuje m.in. kod przyczyny głównej i kody nie
więcej niż trzech przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (ICD-10), zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym
do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447).
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że przekazanie szczegółowych danych
o kosztach udzielonych świadczeń wymagałoby doprecyzowania co najmniej w zakresie kodu przyczyny głównej udzielenia świadczenia wg ICD-10.
W przypadku rozpoznania głównego C22.0 (rak komórek wątroby) wartość świadczeń sprawozdanych we wszystkich rodzajach świadczeń wyniosła w 2013 roku
16,5 mln zł, zgodnie z danymi Centrali NFZ.
Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali
NFZ, wartość świadczeń oraz liczba pacjentów z rozpoznaniem WZW typu C: B17.1
albo B18.2 (rozpoznanie główne) sprawozdanych we wszystkich rodzajach świadczeń
w latach 2010 – III kw. 2014 r. prezentuje się następująco:
Rok

Liczba pacjentów

Wartość świadczeń

2010

33 107

178 351 967,91 zł

2011

36 253

168 042 442,16 zł

2012

35 749

161 407 075,17 zł

2013

35 636

203 981 018,03 zł

2014

32 906

193 632 840,95 zł

Ponadto informuję, iż został ustanowiony dokument strategiczny „Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015”, który określa główne kierunki prozdrowotnej polityki państwa. Nadaje to mu szczególną rangę oraz stwarza szansę na skuteczną realizację jego zadań. Podstawowym warunkiem osiągnięcia celów Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2007–2015 jest włączenie się do ich realizacji organów administracji
rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim społeczności lokalnych i samych obywateli. W ramach realizacji przedmiotowego programu ww.
podmioty w zależności od występujących potrzeb i wielkości posiadanego budżetu,
realizują programy z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia. Jednocześnie kwestie dotyczące chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zapobieganie zakażeniom wirusem HCV,
znalazły zapis w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007–2015 i stanowią cel
strategiczny nr 7 pn.: „Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym
i zakażeniom”.
Jednocześnie mając na uwadze niepokojącą sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń przenoszonych drogą płciową, w maju 2014 r. Minister Zdrowia polecił
Krajowemu Centrum ds. AIDS niezwłoczne rozpoczęcie włączenia do działań edukacyjnych, prowadzonych przez Centrum, informacji dotyczących innych niż HIV
zakażeń przenoszonych drogą płciową w tym kiły, rzeżączki, HBV, HCV oraz chorób wywołanych przez Chlamydie. Ze względu na już przyjęte zapisy w Harmonogramie Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS na lata 2012–2016, opracowanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
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HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227), działania te są integralną
częścią inicjatyw profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych już w bieżącym roku
przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Rzetelny przekaz edukacyjny, dopasowany zarówno
do potrzeb ogółu społeczeństwa jak i populacji szczególnie narażonych na zakażenie
HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową jest podstawowym działaniem
mającym na celu ochronę zdrowia publicznego.
Należy także wspomnieć, że obecnie Minister Zdrowia realizuje Projekt pn. „Zapobieganie zakażeniom HCV”, którego głównym źródłem wsparcia są fundusze europejskie. Projekt jest bowiem finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny. Partnerami projektu są: Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Szacowany całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi: 4.669.907,00 CHF,
z czego kwota grantu to 3.969.421,00 CHF. Minister Zdrowia zapewnił współfinansowanie krajowe w wysokości nie mniejszej niż 2.014.953 zł. Projekt ma charakter
ogólnopolski i jest realizowany od 25 kwietnia 2012 r. Zakończenie zaplanowano do
31 marca 2016 r.
Celem projektu jest obniżenie ryzyka przenoszenia HCV w Polsce. Przewidywane jest utworzenie planu bazowego strategii przeciwdziałania HCV oraz podniesienie
świadomości społecznej na temat HCV. Ponadto, jednym z celów badań przeprowadzanych w projekcie jest potwierdzenie i ewentualne skorygowanie dotychczas uzyskanych wyników dotyczących rozpowszechnienia zakażeń HCV w Polsce, a przede
wszystkim określenie najważniejszych czynników ryzyka i ich wagi w celu racjonalizacji działań profilaktycznych. Projekt ten zawiera również plany usystematyzowania działań dotyczących zapobiegania zakażeniom HCV i innym zakażeniom krwiopochodnym w skali kraju, czego efektem będzie opracowanie założeń do „Narodowej
Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV”. Projekt „Zapobieganie zakażeniom
HCV” składa się z 5 głównych działań:
1. usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji
ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV;
2. opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV wśród użytkowników
narkotyków dożylnych (IDU) i ocena potrzeb w zakresie profilaktyki HCV w tej
grupie;
3. pilotażowy program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV:
4. jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej;
5. edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji
zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV,
HBV, HIV).
Działanie nr 5 jest realizowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny, we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną. Zgodnie z założeniami, projekt ten ma charakter edukacyjno-szkoleniowy i jest skierowany
do dwóch grup beneficjentów, tj. pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych (tj.: salonów tatuażu, salonów kosmetycznych
i fryzjerskich), gdzie może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek. W ramach Projektu 5 przewidziano przeprowadzenie w okresie listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.
77 szkoleń, na terenie 11 województw kraju (zgodnie z wytycznymi Strony Szwajcarskiej – woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie,
zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie) i przeszkolenie łącznie blisko 4200 osób z ww. dwóch grup odbiorców. Nadrzędnym celem
Projektu 5 jest zwiększenie skuteczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń
krwiopochodnych (HCV, HBV, HIV) w Polsce, poprzez pogłębienie wiedzy personelu
medycznego i personelu pozamedycznych punktów usługowych w zakresie czynników
ryzyka i dróg szerzenia tych zakażeń, doskonalenie umiejętności personelu w zakresie
prewencji zakażeń krwiopochodnych w trakcie wykonywanych procedur, zwiększenie
świadomości w zakresie problemu wirusowego zapalenia wątroby typu C i zakażeń
wirusem HCV.
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Należy podkreślić, że problem wykrywania nierozpoznanych zakażeń HCV jest
niezmiernie istotny i wymaga zarówno działań doraźnych, jak i długofalowego planowania systemowego. Punktem wyjścia powinno być rozszerzenie możliwości diagnostycznych i ich dostępność przede wszystkim w podstawowej opiece zdrowotnej w celu
wczesnego wykrywania przypadków dotychczas nierozpoznanych. W projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV” jest przewidziane opracowanie katalogu wskazań, opartego na występowaniu określonych czynników ryzyka w różnych grupach społecznych.
Ocena zasadności i oszacowanie kosztów szeroko zakrojonych badań przesiewowych, niezależnych od rozszerzenia aktywności diagnostycznej w podstawowej opiece
zdrowotnej, wymaga pogłębionej wiedzy epidemiologicznej i na zdobycie jej nastawione są badania prowadzone w Projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV”.
W ramach ww. Projektu badaniami przesiewowymi zostanie objętych około 35–40
tys. osób z różnych grup: populacji ogólnej, kobiet w ciąży oraz problemowych użytkowników narkotyków. Koszt tych badań to kwota ok. 3.963.291 zł. W roku 2015
ruszy ogólnopolska kampania społeczna (radio, tv, internet, bannery, bezpośrednie
spotkanie np. podczas ogólnopolskich imprez masowych, itp.), której celem będzie
pogłębianie wiedzy Polaków o HCV i o drogach szerzenia się zakażeń. Koszt kampanii
to kwota ok. 1.072.427 zł. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na
stronie internetowej Projektu: www.hcv.pzh.gov.pl
Odnosząc się do kwestii ewentualnej możliwości sfinansowania działań związanych
z zapobieganiem zakażeniom HCV z funduszy strukturalnych w latach 2014–2020
informuję, iż za jedno z kluczowych narzędzi uznane zostały działania pilotażowe i testujące w zakresie profilaktyki służące wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które stanowią główną przyczynę dezaktywizacji zawodowej, tj.:
∙ chorobom układu krążenia,
∙ chorobom nowotworowym,
∙ zaburzeniom psychicznym i chorobom układu nerwowego,
∙ o chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego,
∙ o chorobom układu oddechowego.
Choroby wywołane wirusem WZW typu C nie wpisują się stricte w żaden z ww. obszarów wsparcia. Niemniej, mając na uwadze fakt, że zakażenie HCV w wielu przypadkach prowadzi do rozwoju choroby nowotworowej wydaje się, że potencjalnie istnieje
możliwość realizacji ze środków europejskich (w formie pilotażu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER) programu profilaktycznego ukierunkowanego na wczesne wykrywanie nowotworów wątroby, uwzględniającego m.in.
badania przesiewowe w kierunku wykrywania wirusa HCV.
Warunkiem dofinansowania realizacji takiego programu ze środków EFS jest m.in.:
∙ opracowanie projektu programu i przedstawienie go Departamentowi Funduszy
Europejskich (Instytucja Pośrednicząca w PO WER),
∙ pozytywne lub warunkowe zaopiniowanie programu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych,
∙ wpisanie do Planu działań w obszarze zdrowia (dokumentu przygotowywanego i zatwierdzanego przez Komitet Sterujący, tj. organ odpowiedzialny za koordynację interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
w sektorze zdrowia).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senator Heleny Hatki
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Zwracam się do Pana Ministra w sprawie określenia systemu opieki
medycznej w zakresie leczenia i terapii osób chorych na depresję, a także
działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie profilaktyki zaburzeń związanych
z depresją.
Obecnie na świecie na depresję cierpi trzysta pięćdziesiąt milionów ludzi. Co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna w ciągu życia ma co najmniej
jeden epizod depresji, twierdzi prof. Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z badaniami profesora Łozy depresja u kobiet pojawia się przeważnie po urodzeniu dziecka,
a u mężczyzn – w związku z niepowodzeniami zawodowymi.
W Polsce na depresję cierpi półtora miliona osób – dane podaję za ogólnopolską kampanią „Forum przeciw depresji”. Coraz częściej ten typ zaburzeń psychicznych dotyka ludzi aktywnych zawodowo, odnoszących
sukcesy, młodych, w wieku między dwudziestym a czterdziestym rokiem
życia. Dwukrotnie częściej zapadają na nią kobiety niż mężczyźni. Wśród
przyczyn specjaliści wymieniają szybkie tempo życia, zaburzenia proporcji między pracą i wypoczynkiem, przeciążenie obowiązkami. W szerszym
kontekście można dopatrywać się związku rosnącego poziomu zachorowalności na depresję z brakiem umiejętności przystosowawczych do przemian
transformacyjnych.
Przerażające są przewidywania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
według której do 2020 r. depresja zajmie drugie miejsce – po chorobach układu krążenia – wśród chorób będących najczęstszymi przyczynami przedwczesnej śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Według polskich specjalistów
co najmniej połowa osób cierpiących na depresję nie zgłasza się do lekarza.
W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje stereotyp związany z leczeniem
się u psychiatry. Ludzie boją się leczenia lekami przeciwdepresyjnymi.
Czując się w obowiązku reagowania na problemy społeczne, proszę
Pana Ministra o przedłożenie informacji w następujących sprawach.
1. Jak zbudowany jest polski system wsparcia i kompleksowej opieki
medycznej dla osób cierpiących na zaburzenia związane z depresją?
2 Jakie środki finansowe przeznaczane są przez Ministerstwo Zdrowia
na działania profilaktyczne dotyczące problemu społecznego, jakim jest rosnąca liczba zachorowań na depresję?
3. Czy Ministerstwo Zdrowia koordynuje realizację programów specjalnych w obszarze wsparcia osób chorych na depresję i ich bliskich?
Helena Hatka

Odpowiedź
Warszawa 2014.12.05
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Helenę Hatkę podczas
64. posiedzenia Senatu, w sprawie określenia systemu opieki medycznej w zakresie
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leczenia i terapii osób chorych na depresję, a także działań Ministerstwa Zdrowia
w zakresie profilaktyki zaburzeń związanych z depresją, uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
W odniesieniu do opieki medycznej w zakresie terapii osób chorych na depresję
uprzejmie informuję, iż świadczenia zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w tym również dla osób cierpiących na zaburzenia związane z depresją, zapewniane są
w ramach świadczeń gwarantowanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Nakłady na świadczenia opieki
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wzrosły z 2 015 191
tys. zł w 2011 r. do poziomu 2 328 823 tys. zł w 2014 r., tj. o 15,5% w stosunku do
ogólnego wzrostu nakładów środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia
opieki zdrowotnej, który wyniósł w latach 2011–2014 ok. 11%. Wysokość nakładów
finansowych na psychiatryczną opiekę zdrowotną znajdującą się w obowiązującym
planie finansowym na 2015 r. wynosi 2 371 152 tys. zł i jest wyższa o 42 329 tys. zł
od wartości tej pozycji w obowiązującym planie finansowym na 2014 r.
Dodatkowo pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania
z rozpoznaniem: zaburzenia afektywne dwubiegunowe, w tym epizod depresji o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, zaburzenia depresyjne nawracające, uporczywe zaburzenia nastroju (według klasyfikacji ICD 10 - F31-F43) realizowana jest w ramach
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki
zdrowotnej – w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z art. 6 ww. ustawy, to
samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby
i struktury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi podmioty lecznicze
udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Działania służące korekcie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz
usuwaniu przyczyn i objawów tych zaburzeń, obejmujące w szczególności profilaktykę, diagnostykę, leczenie, pielęgnację i rehabilitację wynikają wprost z przepisów
rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386), a także
z obowiązku realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ponadto uprzejmie informuję, iż programy w kierunku zwalczania depresji realizowane są
także przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego m.in. program „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej – Program edukacyjno-konsultacyjny” województwa mazowieckiego, program „Profilaktyka i terapia depresji:
pomagać w porę” realizowany przez miasto Kraków, program „Profilaktyka zaburzeń
depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16–17 lat” realizowany przez województwo
lubelskie czy też program „Wyprzedzić smutek” program profilaktyki depresji i rozpowszechnienia postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego realizowany
przez województwo małopolskie. Dodatkowo pragnę zauważyć, iż kierownictwo Ministerstwa Zdrowia dnia 2 grudnia 2014 przekazało projekt programu profilaktycznego
depresji, celem zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Zainicjowana w 2008 r. koncepcja budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP)
została przesunięta na późniejsze lata (2030 r.), jednakże trwają prace studialno-planistyczne dotyczące budowy tzw. linii Y, która docelowo ma łączyć
Warszawę przez Łódź z Poznaniem i Wrocławiem.
Według posiadanych przeze mnie informacji trwają obecnie prace studialne dotyczące przedłużenia linii Y od Poznania do Berlina i z Wrocławia
do Pragi. Pierwotny wariant połączenia Poznania z Berlinem prowadzi przez
Zieloną Górę. W dotychczasowych koncepcjach brakuje naturalnego, funkcjonującego przez dziesięciolecia połączenia Wrocławia w kierunku Berlina
przez Zieloną Górę. Uwzględnienie, już na obecnym stopniu wykonania studium, takiego połączenia, na przykład przez Legnicę, umożliwiłoby realizację potrzeb transportowych mieszkańców i podmiotów gospodarczych, które
funkcjonują w Zielonogórskiej Aglomeracji Miejskiej (ZAM) oraz w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM).
Poprowadzenie opisanego połączenia KDP w linii zachodniej (TENT-T II)
Poznań – Zielona Góra – Berlin oraz proponowanej linii południowej (TENT-T III)
Katowice – Wrocław – Zielona Góra – Berlin, wspólnym szlakiem od Zielonej
Góry do Berlina, może doprowadzić do utworzenia w kierunku zachodnim
(Niemcy) wspólnej linii kolejowej KDP (o długości około 160–180 km na odcinku Berlin – Zielona Góra oraz na odcinku Wrocław – Legnica dla kierunku zachodniego, tj. Berlina, i południowego, tj. do Pragi, około 60 km), co powinno
dać oszczędności, przy późniejszej realizacji, rzędu 7–9 miliardów zł.
Budowa połączenia Berlin – Zielona Góra – Poznań oraz Zielona Góra
– Wrocław – Katowice i Wrocław – Praga stanie się ważnym impulsem do
rozwoju regionów zachodniej Polski. Budowa linii KDP wzdłuż ciągów osadniczych, skupiających wokół Zielonej Góry około 500 tysięcy mieszkańców,
w LGOM też około 500 tysięcy mieszkańców oraz w okolicy Wałbrzycha i Jeleniej Góry około 400 tysięcy mieszkańców, powinna poprawić efektywność
ekonomiczną tego ambitnego przedsięwzięcia, a także zapewnić sprawne
poruszanie się wielu milionów osób zamieszkałych w zachodniej części kraju
pomiędzy głównymi ośrodkami wzrostu w Polsce i Europie.
Szanowna Pani Minister, bardzo proszę o ustosunkowanie się do przedstawionej wyżej problematyki dotyczącej planowanej budowy KDP w Polsce.
Z poważaniem
Stanisław Iwan

Odpowiedź
Warszawa, 9 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Iwana w sprawie przebiegu
projektowanej kolei dużych prędkości z Poznania w kierunku Berlina i z Wrocławia
w kierunku Pragi, przekazane pismem z 12 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2752/14, przedstawiam następującą informację.
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Analiza przebiegu linii dużych prędkości w Polsce w kierunku Pragi i Berlina prowadzona będzie w ramach zamówienia publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie
Linie Kolejowe SA na opracowanie „Wstępnego studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami
w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo
(Wrocław) oraz IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SA (Bilbao, Hiszpania). Ww. konsorcjum realizowało również studium wykonalności dla budowy kolei dużych prędkości (KDP) Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław, tzw. linii „Y”. Podpisanie umowy
planowane jest w grudniu br. Zadanie powinno zostać wykonane w ciągu 330 dni od
zawarcia kontraktu.
Zgodnie z założeniami zamówienia, studium będzie analizowało warianty przebiegu linii kolejowej dużych prędkości z Poznania m.in. przez obszar miasta Zielona Góra/Gorzów Wielkopolski lub ich najbliższego otoczenia do granicy z Niemcami
w kierunku Berlina dla prędkości 350 km/h i 200 km/h oraz z Wrocławia w kierunku Hradec Kralove/Liberec do Pragi. Analiza nie przewiduje koncepcji tzw. „południowej KDP” (Katowice – Wrocław – Zielona Góra – Berlin), jednakże wykonawca
w ramach opracowania może zaproponować własny wariant połączenia Wrocławia
z Pragą i Poznania z Berlinem linią KDP. Natomiast połączenie Wrocławia z Poznaniem linią KDP było analizowane i zostało uwzględnione w studium wykonalności
budowy tzw. linii „Y”.
Celem planowanego wstępnego studium wykonalności jest wykonanie prac studialnych, które stanowić będą podstawę do dalszych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do budowy połączenia kolejowego
linią dużych prędkości z Poznania do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz
z Wrocławia do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi.
Zamówienie obejmuje również sporządzenie szczegółowych analiz (m.in. prognoz
społeczno-gospodarczych wraz z analizami podaży i popytu, analiz środowiskowych,
wstępnej wskaźnikowej wyceny kosztów) dla wszystkich wariantów przebiegu linii kolejowych wraz z rozwiązaniami technicznymi z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz zarekomendowanie dwóch najlepszych wariantów przebiegu trasy
do granic z Republiką Czeską w kierunku Pragi oraz dwóch najlepszych wariantów
przebiegu trasy do granicy z Niemcami w kierunku Berlina. Jednocześnie Wykonawca określi priorytetowy kierunek do uwzględnienia w strategicznych planach PKP
Polskich Liniach Kolejowych SA wraz z podaniem uzasadnienia kolejności realizacji
w przyszłości połączeń kolejowych z Republiką Czeską i Niemcami.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Klepacki
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Jednym z elementów rewitalizacji linii kolejowej nr 273 (tak zwanej
Odrzanki) z Wrocławia do Szczecina jest przebudowa dworca kolejowego
w Zielonej Górze. W ubiegłym roku został wyremontowany i przebudowany budynek stacyjny. Dalsze prace są uwarunkowane stosownymi zgodami
i pozwoleniami, z którymi wiążą się z trudności administracyjne. Zaniepokojenie społeczności lokalnej budzi przeciągająca się procedura złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na budowę zaprojektowanego nowego układu
peronowo-torowego wspomnianej stacji.
Ważnym, a nieuwzględnionym w projekcie elementem jest oczekiwane przez mieszkańców i władze miasta przedłużenie tunelu pod peronami
w kierunku północnym, do ulicy Towarowej.
Inną całkowicie niezrozumiałą decyzją jest ograniczenie na zielonogórskim dworcu kolejowym systemu dynamicznej informacji pasażerskiej jedynie do budynku dworca, z pominięciem peronów. Takie rozwiązanie uniemożliwia pełne korzystanie przez pasażerów ze wspomnianego systemu.
W związku z tym proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczącej pozwolenia
na przebudowę układu peronowo-torowego stacji Zielona Góra oraz planowanego harmonogramu tych robót. Proszę także o informacje odnośnie do
możliwości rozbudowy tunelu pod peronami, a także systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej w obrębie peronów.
Z poważaniem
Stanisław Iwan

Odpowiedź
Warszawa, 9 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Iwana złożone na 64. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie rewitalizacji linii kolejowej
nr 273 w rejonie stacji Zielona Góra Główna, przekazane pismem z dnia 12 listopada
2014 roku (znak: BPS/043-64-2753/14), przedstawiam poniższe informacje.
Przebudowa stacji kolejowej Zielona Góra planowana jest do realizacji w ramach
projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra –
Rzepin – Dolna Odra”. Projekt ten umieszczony jest w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2009–2016. Odnośnie do
stacji Zielona Góra informuję, że obecnie modernizowany jest tor nr 2. W 2015 roku
powyższy projekt zakłada modernizację torów nr 1, 6 i 8 w zakresie niezbędnym do
budowy dodatkowego peronu jednokrawędziowego 1a. Wspomniane przez Pana Senatora zgody i pozwolenia dotyczą wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie wind
osobowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wniosek ten zostanie
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złożony do końca bieżącego roku. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że
inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem i nie istnieją żadne przeszkody wpływające na rozpoczęcie przebudowy układu peronowo-torowego stacji Zielona Góra.
Zgodnie z opracowaną dokumentacją zakres i teren przebudowy układu peronowo-torowego nie wykracza poza teren pozostający w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w związku z czym nie są wymagane uzgodnienia z innymi podmiotami.
Jednocześnie, prowadzone są rozmowy z PKP SA o przejęciu przez PKP PLK SA dla
potrzeb eksploatacyjnych części działki pod torem nr 7, która obecnie pozostaje w zarządzie PKP SA, a jest niezbędna do prowadzenia ruchu pociągów.
System dynamicznej informacji pasażerskiej nie został zabudowany w obrębie całej
stacji, ponieważ inwestycja wykonana była na zlecenie PKP SA i tylko na obszarze przez
nią zarządzanym, tj. w budynku dworca. Pozostały teren pozostaje w zarządzie PKP
Polskie Linie Kolejowe SA i będzie modernizowany zgodnie z planami inwestycyjnymi.
System dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji Zielona Góra zabudowany zostanie w roku 2016 po zakończeniu prac związanych z układem torowo-peronowym.
Odnośnie do przedłużenia tunelu pod peronami do ulicy Targowej informuję,
że inwestycja ta nie była przedmiotem formalnych ustaleń pomiędzy PKP PLK SA
a władzami miasta Zielona Góra i nie jest uwzględniona w dokumentacji projektowej.
W chwili obecnej nie ma możliwości uwzględnienia przedłużenia tunelu w ramach
obecnego projektu, z uwagi na procedowane pozyskiwanie decyzji administracyjnych
oraz harmonogram realizacji projektu. Ewentualna rozbudowa omawianego tunelu
byłaby możliwa po dokonaniu formalnych ustaleń pomiędzy zainteresowanymi stronami tj. PKP PLK SA oraz władzami miasta Zielona Góra wraz ze wskazaniem źródła
finansowania dla realizacji tej inwestycji.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Klepacki
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Waldemara Kraski oraz Andrzeja Pająka
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz,
do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka,
do głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz,
do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando,
do pełniącej obowiązki prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Izabeli Jakubowskiej,
do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Artura Brzóski
oraz do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Stanisława Ciechanowskiego
W związku z udzieleniem w niepełnym zakresie odpowiedzi na oświadczenie złożone na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca 2014 r. zwracamy się o uzupełnienie przekazanych danych o informację, jakie było w kierowanym przez Panią/Pana urzędzie przeciętne zatrudnienie i jakie było
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze, zaliczanych do statusu zatrudnienia, odpowiednio, 01 i 03,
oraz pozostałych pracowników w 2007 r. i 2013 r., obliczane według zasad
obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70, czyli z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Do grupy osób zajmujących
stanowiska kierownicze nie należy wliczać osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, ujmowane w statusie zatrudnienia 02.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Grzegorz Wojciechowski
Waldemar Kraska
Andrzej Pająk

Odpowiedź
DYREKTORA GENERALNEGO
w BIURZE
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 15 grudnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Nr BPS/043-64-2754/14 z dnia 12 listopada 2014 r. dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami informuję, że dane, które przekazuję zostały przygotowane zgodnie ze
sprawozdaniami Rb-70 – kwartalnymi sprawozdaniami o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostce budżetowej w okresie od 31 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.:
Pyt. 1. Jakie było w kierowanym przez Panią urzędzie przeciętne zatrudnienie
i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze, zaliczanych do statusu zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku 2007 i 2013, według sprawozdania Rb-70?
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych osób zajmujących
stanowiska kierownicze o statusie zatrudnienia 01 wynosiło odpowiednio:
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w 2007 r. – 34 etaty,
w 2013 r. – 39 etatów.
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych pozostałych osób
o statusie zatrudnienia 01 wynosiło odpowiednio:
w 2007 r. – 216 etatów,
w 2013 r. – 253 etaty.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego osób zajmujących stanowiska kierownicze o statusie zatrudnienia 01 wynosiło:
w 2007 r. – 8 507 zł,
w 2013 r. – 8 566 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego pozostałych osób o statusie zatrudnienia 01 wynosiło:
w 2007 r. – 5 403 zł,
w 2013 r. – 5 951 zł.
Z poważaniem
DYREKTOR GENERALNY
Maria Muskała

Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI
Warszawa, 26.11.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 r. oraz oświadczenie złożone przez
senatorów Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Waldemara Kraskę i Andrzeja Pająka na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada
2014 r. uprzejmie informuję.
1) przeciętne zatrudnienie osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych
do statusu zatrudnienia 01 w 2007 r. wyniosło 19 etatów, a przeciętne wynagrodzenie brutto 9 925,13 zł,
2) przeciętne zatrudnienie pozostałych osób zaliczanych do statusu zatrudnienia 01
w 2007 r. wyniosło 113 etatów, a przeciętne wynagrodzenie brutto 5396,74 zł,
3) przeciętne zatrudnienie osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych
do statusu zatrudnienia 01 w 2013 r. wyniosło 19 etatów, a przeciętne wynagrodzenie brutto 9 829,10 zł,
4) przeciętne zatrudnienie pozostałych osób zaliczanych do statusu zatrudnienia 01
w 2013 r. wyniosło 108 etatów, a przeciętne wynagrodzenie brutto 5 419,94 zł.
Z poważaniem
Jan Dworak
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Odpowiedź
ZASTĘPCY
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
Warszawa, 17.12.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo BPS/043-64-2754-GIP/14 z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie
z innymi senatorami poniżej przedkładam uzupełniającą informację w formie tabelarycznej nt. przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników Państwowej Inspekcji Pracy o statusie zatrudnienia 01, tj. osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w roku 2007 i 2013 obliczone wg sprawozdania Rb-70, w podziale
na stanowiska kierownicze oraz pozostałe.
Jednocześnie informuję, iż aby zachować porównywalność danych, w danych za
rok 2007 ujęto również przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenia pracowników
Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, który w owym czasie funkcjonował jako zakład budżetowy (niedotowany), a który
z dniem 01.01.2011 r. stał się jednostką budżetową (jednostką organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy).
2007
Status
zatrudnienia
Stanowiska
kierownicze
Pozostali
pracownicy

2013

Przeciętne
Przeciętne
Przeciętne
Przeciętne
miesięczne
miesięczne
zatrudnienie
zatrudnienie
wynagrodzenie
wynagrodzenie
w etatach
brutto wraz z DWR w zł w etatach
brutto wraz z DWR w zł
162

8.243,44

174

9.103,55

2.297

4.936,16

2.435

5.644,89

Z poważaniem
Małgorzata Kwiatkowska

Odpowiedź
PREZESA URZĘDU
REGULACJI ENERGETYKI
Warszawa, 12 grudnia 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na przesłane przez Panią Marszałek Oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
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Waldemara Kraskę i Andrzeja Pająka, na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada 2014 r., pismem z dnia 12 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2754-URE/14,
uprzejmie informuję co następuje.
Pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r. odpowiadające na Oświadczenie Panów Senatorów złożone na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 24 lipca 2014 r., niniejszym uzupełniam o informacje dotyczące przeciętnego miesięcznego zatrudnienia i przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze o statusie 01 i 03 oraz pozostałych pracowników w 2007 r. i 2013 r., obliczone według
zasad obowiązujących w sprawozdaniu Rb-70, czyli z uwzględnieniem dodatkowego
wynagrodzenia rocznego. Dane załączam w poniższych zestawieniach.
Zestawienie 1 – przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników w 2007 r.,
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

Rok

Status
zatrudnienia

Przeciętne miesięczne
Przeciętne
Przeciętne
wynagrodzenie wraz
miesięczne
zatrudnienie wynagrodzenie (zł)
z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym (zł)

Stanowiska
kierownicze

9

15.008,00

16.173,00

Pozostali
pracownicy

4

4.261,00

4.579,00

Stanowiska
kierownicze
03
Pozostali
pracownicy

0*

0,00

0,00

236

4.248,00

4.582,00

01
2007

* – w roku 2007 zatrudnienie dyrektorów i zastępców Biur i Departamentów w centrali URE
ujmowane było w ramach Państwowego Zasobu Kadrowego o statusie zatrudnienia 16.

Zestawienie 2 – przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników w 2013 r.,
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

Rok

Status
zatrudnienia

2013

Stanowiska
kierownicze
01
Pozostali
pracownicy
Stanowiska
kierownicze
03
Pozostali
pracownicy

Przeciętne miesięczne
Przeciętne
Przeciętne
wynagrodzenie wraz
miesięczne
zatrudnienie wynagrodzenie
z dodatkowym
(zł) wynagrodzeniem
rocznym (zł)
5

9.774,00

10.663,00

30

3.086,00

3.323,00

16

8.500,00

9.131,00

243

4.775,00

5.146,00

Zgodnie z Tabelą I załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych
kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników
do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 211
poz. 1630 z późn. zm.), wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w URE (niezaliczanymi do statusu 02 – osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) są:
1. dyrektor generalny urzędu,
2. dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej (np. oddziału terenowego URE),
3. zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej.
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Jednocześnie informuję, że we wrześniu 2013 r. roku nastąpiła zmiana statusu
dyrektorów oddziałów terenowych URE, w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 19 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 984).
W związku z powyższym dyrektorzy oddziałów terenowych URE w 2007 roku wykazani zostali w statusie zatrudnienia 01, zaś w 2013 r. w – 03.
Z poważaniem
Maciej Bando

Odpowiedź
WICEPREZESA
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Warszawa, 21.11.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami na 64. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 listopada
2014 r., przekazane pismem z dnia 12 listopada 2014 r. (znak: BPS/043-64-2754-UZP/14), w sprawie uzupełnienia przez Urząd Zamówień Publicznych odpowiedzi na
oświadczenie złożone na 59. posiedzeniu Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r., dotyczące zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. i 2013 r. w Urzędzie Zamówień Publicznych, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
W Urzędzie Zamówień Publicznych w 2007 r. przeciętne zatrudnienie osób zajmujących stanowiska kierownicze (dyrektorzy departamentów), zaliczanych do statusu
zatrudnienia 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) wynosiło 7 etatów, a przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto dla ww. osób wynosiło 9.554 zł. Przeciętne zatrudnienie pozostałych pracowników zaliczanych do statusu zatrudnienia 03 (członkowie
korpusu służby cywilnej) w 2007 r. wynosiło 95 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla ww. osób wynosiło 3.762 zł.
W 2013 r. przeciętne zatrudnienie osób zajmujących stanowiska kierownicze (dyrektorzy departamentów), zaliczanych do statusu zatrudnienia 03 wynosiło 10 etatów,
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla ww. osób wynosiło 12.915 zł. Przeciętne zatrudnienie pozostałych pracowników zaliczanych do statusu zatrudnienia
03 (członkowie korpusu służby cywilnej) w 2013 r. wynosiło 119 etatów, a przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto dla ww. osób wynosiło 5.585 zł.
Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla osób o statusie zatrudnienia 03 w 2013 r. w stosunku do 2007 r. wynika głównie z objęcia Urzędu
Zamówień Publicznych środkami na wynagrodzenia z Unii Europejskiej w ramach
programów operacyjnych POPT, PROW, POKL.
W 2008 r. nastąpił wzrost funduszu wynagrodzeń zgodnie ze średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu 102,3% w stosunku do 2007 r., a w 2009 r. zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu 102% w stosunku do 2008 r.
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W 2008 r. przyznano dla Urzędu Zamówień Publicznych zwiększenie limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia dla 7 osób w grupie członków korpusu służby
cywilnej, zwiększenie limitu środków z tytułu bardzo niskiej średniej na jeden etat
kalkulacyjny w Urzędzie Zamówień Publicznych, w porównaniu do innych urzędów
administracji rządowej.
Z poważaniem
Dariusz Piasta

Odpowiedź
PREZESA
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Warszawa, 15.12.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Senator,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 roku nr: BPS/043-64-2754-KRUS/14 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podaje uzupełnione dane zatrudnieniowo-płacowe za lata 2007 i 2013.
Lp.
1
2
3
4

WYSZCZEGÓLNIENIE
Przeciętne zatrudnienie kadry kierowniczej KRUS
(w etatach) – status zatrudnienia 01*)
(bez tzw. ”R-ki” )
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
kadry kierowniczej na 1 etat (w zaokr. do 1 zł)
łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym*)
Przeciętne zatrudnienie pozostałych pracowników
KRUS (w etatach)
Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat pracowniczy
(w zaokr. do 1 zł)
łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

2007 rok

2013 rok

139,95

84,20

7 053

10 215

6 186,64

5 985,30

2 333

3 562

*) Do kadry kierowniczej KRUS zaliczono: dyrektorów, zastępców dyrektorów, zastępców dyrektorów – gł. księgowych i głównych księgowych oddziałów regionalnych, Naczelnego Lekarza
i Głównego Księgowego Kasy oraz dyrektorów i wicedyrektorów biur Centrali KRUS.

Od 2009 roku wynagrodzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są
zamrożone.
Z poważaniem
z upoważnienia
PREZESA KRUS
Zastępca Prezesa
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Janina Pszczółkowska
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Odpowiedź
SZEFA
URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Warszawa, 1 grudnia 2014 r.
Szanowna Pani Marszałek
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z pismem Szanownej Pani Marszałek z dnia 12 listopada 2014 r. (znak
BPS/043-64-2754-UKOR/14), dotyczącym kwestii poruszanych w oświadczeniu złożonym przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego, Waldemara Kraskę i Andrzeja Pająka przedstawiam informacje w tej
sprawie.
W uzupełnieniu do informacji tabelarycznej przesłanej w dniu 11 sierpnia 2014 r.
informuję, że w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2007
i 2013 roku w statusie zatrudnienia 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń nie było stanowisk kierowniczych.
Osoby zajmujące stanowiska kierownicze (dyrektor generalny, dyrektorzy i zastępcy departamentów i biur) w 2007 roku ujęte były w oddzielnym statusie zatrudnienia
16 – osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące stanowiskami kierowniczymi.
W 2013 roku stanowiska kierownicze znajdowały się w statusie zatrudnienia 03 –
członkowie korpusu służby cywilnej w liczbie 5 etatów, których przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto wynosiło 13.883 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostałych pracowników (127 etatów) w statusie 03 wynosiło 4.463 zł.
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w roku 2007 i 2013 nie
zatrudniał osób zaliczanych do statusu zatrudnienia 12.
Z wyrazami szacunku
Jan Stanisław Ciechanowski
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Waldemara Kraski oraz Andrzeja Pająka
skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera
W związku z udzieleniem w niepełnym zakresie odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu złożonym na 59. posiedzeniu Senatu w dniu
22 lipca 2014 r. zwracamy się o uzupełnienie przekazanych danych o informacje dotyczące, po pierwsze, przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osób zajmujących stanowiska
kierownicze, zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03,
oraz pozostałych pracowników w roku 2007; po drugie, przeciętnego zatrudnienia osób zajmujących stanowiska kierownicze zaliczanych do statusu zatrudnienia odpowiednio 01, 03, oraz pozostałych pracowników
w roku 2013.
Powyższe wielkości winny być wyliczone według zasad obowiązujących
przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70, z uwzględnieniem dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Grzegorz Wojciechowski
Waldemar Kraska
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 14.01.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
niniejszym, zgodnie z prośbą, przekazuję uzupełnienie do mojej odpowiedzi na
pismo z dnia 25.08.2014 (znak: BDG-1-070-1/2014).
W związku z tym, że z oświadczenia Panów Senatorów nie wynikało bezpośrednio,
w jakim zakresie odpowiedź ma być uzupełniona, zaszła konieczność skonsultowania tej kwestii z pracownikami Kancelarii Senatu oraz konieczność zapoznania się
z odpowiedziami na oświadczenie innych urzędów i ministerstw, których odpowiedzi
zostały uznane za kompletne. Następnie dokonano ponownej analizy danych. W wyniku tych działań zmianie uległa treść tabel umieszczonych w punktach 5 i 6 odpowiedzi i tak:
1) przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie w latach 2007
i 2013
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rok

Status zatrudnienia
wg Rb-70

Przeciętne
zatrudnienie

Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne

2007

01

0

0

03 (służba cywilna)
oraz 16 (państwowy
zasób kadrowy)

2013

254

4284,58

12

0

0

01

13

3052,92

03

411

5263,13

12

0

0

2. przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowiskach kierowniczych i pozostałych:
Stanowiska kierownicze

rok

Status
zatrudnienia
wg Rb-70

Przeciętne
wynagrodzenie

2007

01

0

03 (służba
cywilna)
oraz 16
(państwowy
zasób kadrowy)

2013

Pozostałe stanowiska
Przeciętne
wynagrodzenie

Przeciętne
zatrudnienie

0

0

0

7492,48

31

3838,64

223

12

0

0

0

0

01

0

0

3052,92

13

03

8957,98

47

4786,05

364

12

0

0

0

0

Przeciętne
zatrudnienie

Z poważaniem
Adam Jasser
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego,
Waldemara Kraski oraz Andrzeja Pająka
skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka
W związku z udzieleniem w niepełnym zakresie odpowiedzi na pytania
zawarte w oświadczeniu złożonym na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca 2014 r. zwracamy się o uzupełnienie przekazanych danych o informacje
dotyczące, po pierwsze, przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osób zajmujących w kierowanym przez Pana urzędzie stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników w roku 2007,
a po drugie, przeciętnego zatrudnienia osób zajmujących w kierowanym
przez Pana urzędzie stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników
w roku 2013.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Grzegorz Wojciechowski
Waldemar Kraska
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 12 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2014 r., znak: BPS/043-59-2534/14 przekazujące oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa
Słonia, Grzegorza Wojciechowskiego, Waldemara Kraskę i Andrzeja Pająka na 64. posiedzeniu Senatu – oraz w uzupełnieniu do naszego pisma z dnia 20.08.2014 roku
uprzejmie informuję, że w 2013 roku przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w osobach
w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 4 240,06 etatu dla kadry kierowniczej oraz
41 724,96 etatu dla pozostałych pracowników (łącznie 45 965,02 etatu).
Odnośnie do danych, przekazanych pismem z dnia 20.08.2014 r., znak: 992500/
054/2/2014/WKT, dotyczących przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w Zakładzie za rok 2007 informuję, że są one dostępne wyłącznie w odniesieniu do całego
Zakładu, ponieważ stosowany do 2011 roku system kadrowo-płacowy Zakładu nie
przewidywał możliwości pozyskiwania ich w podziale na kadrę kierowniczą i pozostałych pracowników.
Z poważaniem
Zbigniew Derdziuk
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Andrzeja Pająka
skierowane do szefa Kancelarii Sejmu Lecha Czapli,
do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego,
do generalnego inspektora ochrony danych osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego,
do prezes Głównego Urzędu Miar Janiny Popowskiej,
do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla
oraz do pełniącej obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Ewy Tomali-Boruckiej
Z uwagi na wystąpienie różnic w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2007 i 2013 pomiędzy wartością
podaną w odpowiedziach udzielonych na oświadczenie złożone na 59. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca 2014 r. a wartością ustaloną przez Najwyższą Izbę Kontroli i opublikowaną w ramach informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa przeprowadzonych w kierowanych przez
Państwa urzędach zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przyczyn
tych rozbieżności.
Ponadto prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte
we wspomnianym wyżej oświadczeniu z uwzględnieniem przy wyliczaniu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Z poważaniem
Jan Maria Jackowski
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Pająk

Odpowiedź
SZEFA
KANCELARII SEJMU
Warszawa, 24 listopada 2014 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Andrzeja Pająka i Grzegorza Wojciechowskiego na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie danych dotyczących funduszu wynagrodzeń i zatrudnienia
w Kancelarii Sejmu w 2007 i 2013 r. uprzejmie informuję:
1. Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w Kancelarii Sejmu osób objętych statusem zatrudnienia 01 za lata 2007 i 2013, wykazane
w piśmie z dnia 21 sierpnia 2014 r. znak: BPSP-141-17(4)14, stanowiącym odpowiedź na oświadczenie grupy senatorów złożone na 59. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 lipca 2014 r., są zgodne z rocznymi sprawozdaniami Rb-70. Dane te
nie uwzględniały dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazywanego w sprawozdaniu Rb-70 w oddzielnej pozycji.
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Poniżej przekazuję informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia brutto
w Kancelarii Sejmu osób objętych statusem zatrudnienia „01”, z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-70 za lata 2007 i 2013.
1) 2007 rok
status zatrudnienia „01”
przeciętne zatrudnienie – 1150 pełnozatrudnionych
przeciętne wynagrodzenie miesięczne – 6.085 zł
z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.499,09 zł
w tym:
kadra kierownicza:
przeciętne zatrudnienie – 121,3 pełnozatrudnionych
przeciętne wynagrodzenie miesięczne – 11.397,95 zł
z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12.098,87 zł
pozostali pracownicy:
przeciętne zatrudnienie – 1028,7 pełnozatrudnionych
przeciętne wynagrodzenie miesięczne – 5.458,36 zł
z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.838,78 zł
2) 2013 rok
status zatrudnienia „01”
przeciętne zatrudnienie – 1197 pełnozatrudnionych
przeciętne wynagrodzenie miesięczne – 7.570,48 zł
z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8.138,11 zł
w tym:
kadra kierownicza:
przeciętne zatrudnienie – 130,25 pełnozatrudnionych
przeciętne wynagrodzenie miesięczne – 13.447,81 zł
z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14.418,81 zł
pozostali pracownicy:
przeciętne zatrudnienie – 1066,75 pełnozatrudnionych
przeciętne wynagrodzenie miesięczne – 6.852,86 zł
z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.371,24
2. Odnosząc się do uwagi o rozbieżnościach między danymi podanymi przez Kancelarię Sejmu a danymi NIK zawartymi w informacjach o wynikach kontroli
budżetu Kancelarii Sejmu wyjaśniam:
1) w Wystąpieniu Pokontrolnym Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia
21 kwietnia 2008 r. dotyczącym wykonania budżetu Kancelarii Sejmu za rok
2007 na str. 4 widnieje zapis: „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) pracowników Kancelarii Sejmu (nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń) wyniosło
6.499 zł”.
Dane te są zgodne z danymi podanymi przez Kancelarię Sejmu (6.499,09 zł).
2) w Wystąpieniu Pokontrolnym Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia
15 kwietnia 2014 r. dotyczącym wykonania budżetu Kancelarii Sejmu za
rok 2013 na str. 7 widnieje zapis: „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w 2013 r. wyniosło 8.183,0 zł”.
Dane te nie są zgodne z danymi Kancelarii Sejmu (8.138,11 zł), gdyż kwota
przeciętnego wynagrodzenia podana przez NIK, oprócz wynagrodzeń pracowników Kancelarii Sejmu nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń –
status zatrudnienia „01” – uwzględnia także wynagrodzenia Prezydium Sejmu
i Kierownictwa Kancelarii Sejmu wykazywane jako status zatrudnienia „02”.
Z tego względu przeciętne wynagrodzenie za 2013 r. podane przez NIK nie
może być przyjęte do porównania z przeciętnym wynagrodzeniem za 2007 r.
Z wyrazami szacunku
Lech Czapla
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Odpowiedź
ZASTĘPCY SZEFA KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW
Warszawa, 10 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 r.1, uprzejmie przesyłam odpowiedzi na pytania senatora Jana Marii Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami
w sprawie odpowiedzi udzielonej na oświadczenie złożone na 59. posiedzeniu Senatu.
W odpowiedzi z dnia 29 sierpnia 2014 r.2 przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto zostało przedstawione bez kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast w informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa Najwyższej Izby
Kontroli zaprezentowano przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z kwotą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wobec powyższego wystąpiła różnica pomiędzy tymi
wartościami.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów według sprawozdania Rb-70 przeciętne
zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym brutto wynosiło odpowiednio:

Rok

2007

2013

Status zatrudnienia

Przeciętne
zatrudnienie
w etatach

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym
brutto w złotych

01 (pozostali pracownicy)

37

6 008,05

03 (pozostali pracownicy)

487

5 388,68

16 (osoby zajmujące
stanowiska kierownicze)

37

11 667,84

01 (pozostali pracownicy)

32

6 179,65

03 (pozostali pracownicy)

457

7 045,68

44

14 464,94

03 (osoby zajmujące
stanowiska kierownicze)

Ponadto uprzejmie informuję, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym brutto w statusie zatrudnienia 01 (pozostali
pracownicy) w KPRM w okresie 7 lat (2007–2013) wyniósł 171,60 zł, czyli 2,9% w stosunku do 2007 r.
Wykonanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym brutto w statusie zatrudnienia 03 (pozostali pracownicy) w KPRM było
wyższe o 1 657,00 zł, czyli o 30,7% w stosunku do roku 2007, natomiast w przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze w KPRM wykonanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym brutto było wyższe
o 2 797,10 zł, czyli o 24,0% w stosunku do roku 2007.
Dla porównania skumulowana wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata 2007–2013 wyniosła 23,8%.
Z poważaniem
Michał Deskur
1
2

znak: BPS/043-64-2757-KPRM/14
znak: BBF.Pł.4813-3(3)/14, 82002/14
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Odpowiedź
GENERALNEGO INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Warszawa, 21 listopada 2014 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 r. znak BPS/043-64-2757-GIODO/14
informuję jak niżej:
– w tabeli przedłożonej w piśmie z dnia 20 sierpnia 2014 r. zostały wykazane wynagrodzenia wg statusu 01 bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Poniższa tabela przedstawia przeciętne miesięczne zatrudnienie i wynagrodzenie
w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla statusu 01 łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
status
01

przeciętne zatrudnienie (w etatach]

przeciętne wynagrodzenie (w zł)

2007

2013

109

117

5783

6322

w tym stan.
kierownicze

13

17

10553

9885

pracownicy

96

100

5135

5699

ogółem

2007

2013

Dane dotyczące wynagrodzeń mogą się różnić od danych opublikowanych w informacji o wynikach kontroli NIK, ponieważ dane NIK mogą przedstawiać średnie wynagrodzenie wszystkich zatrudnionych w Biurze GIODO, a powyższa tabela przedstawia
wynagrodzenia (zgodnie z zaleceniem) zatrudnionych wg statusu 01.
Z poważaniem
GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
z up. Z-ca Generalnego Inspektora
Andrzej Lewiński
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Odpowiedź
PREZESA
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, 28 listopada 2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 r., znak BPS/043-64-2757-GUM/14 dotyczące oświadczenia złożonego przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka podczas 64. posiedzenia Senatu RP
w dniu 6 listopada 2014 r. przekazuję stosowne wyjaśnienia.
Różnice w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w roku 2007 i 2013 pomiędzy wartością podaną w odpowiedzi udzielonej przez GUM
pismem BO/WKR-071/282/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r., a wartościami ustalonymi
przez NIK i opublikowanymi w wynikach kontroli wynikają z kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”. W ww. piśmie GUM zostały podane kwoty w zakresie
wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Poniżej przekazuję stosowne dane z uwzględnieniem kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”:
2007
Status
zatrudnienia

2013

etaty

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
z „13”

etaty

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
z „13”

01

45

2490,73

39

3433,31

03

303

3863,87

290

5382,17

12

-

-

-

-

Wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych (status zatrudnienia 03)
w 2007 r.:
dyrektor generalny urzędu,
dyrektor komórki organizacyjnej,
zastępca dyrektora komórki,
główny księgowy.
Przeciętne zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska wymienionych
w wykazie – 19,04 et.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z „13” – 9039,38 zł.
Stanowisk kierowniczych zaliczanych do statusu zatrudnienia: 01 – brak,
12 – brak.
Wykaz stanowisk zaliczonych do stanowisk kierowniczych (status zatrudnienia 03)
w 2013 r.:
dyrektor generalny urzędu,
dyrektor komórki,
zastępca dyrektora komórki,
główny księgowy.
Przeciętne zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska wymienionych
w wykazie – 14,97 et.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z „13” – 13225,70 zł.
Stanowisk kierowniczych zaliczanych do statusu zatrudnienia: 01 – brak,
12 – brak.
Z wyrazami szacunku
Janina Maria Popowska

Odpowiedź
PREZESA
URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Warszawa, 4 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma BPS/043-64-2757-UTK/14 dotyczącego oświadczenia
złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami
podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie różnic w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Urzędzie Transportu Kolejowego w latach 2007 i 2013 pomiędzy wartością podaną w odpowiedzi na
oświadczenie złożone na 59. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 lipca 2014 r. a wartością ustaloną przez Najwyższą Izbę Kontroli, informuję, że dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto przesłane na 59. posiedzenie Senatu RP były
obliczone według sprawozdania Rb-70 bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam odpowiedź na zawartą w oświadczeniu prośbę dotyczącą przekazania informacji na temat przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto z uwzględnionym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
Jednocześnie informuję, że odpowiedź w wersji elektronicznej została przesłana na
adres e-mail: odpowiedzi@senat.gov.pl.
Z wyrazami szacunku
PREZES
Urzędu Transportu Kolejowego
Krzysztof Dyl

Załącznik
Zał. 1. Informacja dotycząca przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w UTK
w latach 2007 i 2013 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w Urzędzie Transportu Kolejowego
w 2007 r. wg sprawozdania Rb-70:
– status zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) – 0 etatów;

42

64. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2014 r.

– status zatrudnienia 02 (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) –
2 etaty (Prezes UTK, Wiceprezesi UTK) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto: 10.631 zł;
– status zatrudnienia 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) – 131 etatów,
w tym 7 etatów stanowiska kierownicze (dyrektorzy oddziałów terenowych),
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (stanowiska kierownicze): 8.078,21 zł,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (pozostali pracownicy): 3.935,58 zł;
– status zatrudnienia 12 (pracownicy Rządowego Centrum Legislacji) – 0 etatów;
– status zatrudnienia 16 (osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi) – 10 etatów (Dyrektor Generalny UTK, kierujący departamentami lub komórkami równorzędnymi oraz ich
zastępcy) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 9.301,29 zł.
Rb-70 za rok 2007: wynagrodzenia ogółem dział 750 rozdz. 75001
7 906 022: 12 miesięcy: 143 etaty = 4 607,23
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w Urzędzie Transportu Kolejowego
w 2013 r. wg sprawozdania Rb-70:
– status zatrudnienia 01 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) – 14 etatów w tym stanowiska kierownicze: 0 etatów – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 4.557,21 zł;
– status zatrudnienia 02 (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) –
3 etaty (Prezes UTK, Wiceprezesi UTK) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto: 11.071 zł;
– status zatrudnienia 03 (członkowie korpusu służby cywilnej) – 186 etatów,
w tym stanowiska kierownicze: 16 etatów (Dyrektor Generalny UTK, kierujący
departamentem lub komórką równorzędną oraz ich zastępcy, dyrektorzy oddziałów terenowych oraz ich zastępcy),
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (stanowiska kierownicze): 12.739 zł,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (pozostali pracownicy): 5.335,71 zł;
– status zatrudnienia 12 (pracownicy Rządowego Centrum Legislacji) – 0 etatów.
Rb-70 za rok 2013: wynagrodzenia ogółem dział 750 rozdział 75001
14 495 000: 12 miesięcy: 203 etaty = 5 950,33

Odpowiedź
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa, 9.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2757-GDDKA/14 (wpłynęło w dniu 17 listopada 2014 r.), przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego (wspólnie z innymi
Senatorami), dotyczące sprawozdawczości o wysokości wynagrodzeń w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2007 i 2013, poniżej przedstawiam wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
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Uprzejmie informuję, iż sprawozdawczość w zakresie stanu zatrudnienia i wynagrodzeń w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która jest jednostką sektora finansów publicznych, jest realizowane na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885,
z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w tym zgodnie
z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia
2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119).
GDDKiA na podstawie ww. przepisów zobowiązana jest do sporządzania i przekazywania sprawozdania kwartalnego Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, którego
wzór określa załącznik nr 30 do ww. rozporządzenia. Instrukcję wypełniania ww. sprawozdania zawarto w §19–22 załącznika nr 37 do przedmiotowego rozporządzenia.
W związku z kontrolami Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pt. „Wykonanie budżetu
państwa za lata 2007 i 2013” GDDKiA przekazywała dane dotyczące wysokości wynagrodzeń w GDDKiA, zgodnie z żądaniem NIK, poprzez podanie sumy wartości ujętych
w kolumnach oznaczonych nr 14 (dla roku 2007 i 2013) i nr 16/15 (nr 16 dla roku
2007, a nr 15 dla roku 2013) ww. sprawozdania Rb-70. Przekazane kwoty stanowiły
łączne wykonanie osobowe uposażenia pracowników GDDKiA ujęte w kolumnie nr 14
ww. sprawozdania nr Rb-70 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników GDDKiA ujętym w kolumnie nr 15 (a za 2007 r. pod poz. nr 16) ww. sprawozdania
nr Rb-70.
W piśmie z dnia 5 września 2014 r., znak: GDDKiA-BGD-mh-070-127/14, stanowiącym odpowiedź GDDKiA na pismo z dnia 30 lipca 2014 r., znak BPS/043-59-2541/14, przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana
Marię Jackowskiego (wspólnie z innymi Senatorami), dotyczące stanu zatrudnienia
i wynagrodzenia w GDDKiA w latach 2007 i 2013, zgodnie z żądaniem Senatorów,
podano dane obejmujące wykonanie osobowe uposażenia pracowników GDDKiA ujmowane w kolumnie nr 14 ww. sprawozdania Rb-70.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż pytania zadawane przez NIK
oraz przez Senatorów, a odnoszące się do wysokości wynagrodzeń ujmowanych przez
GDDKiA w sprawozdaniu nr Rb-70 – nie były tożsame i z tego powodu GDDKiA podawała dane ujmowane pod różnymi pozycjami ww. sprawozdania Rb-70. Tym samym
odpowiedzi udzielone przez GDDKiA do NIK oraz do Marszałka Senatu w sprawie danych ujmowanych w sprawozdaniu Rb-70 są prawidłowe, a różnice podawanych wartości wyniknęły z odmiennego zakresu pytań sformułowanych przez NIK oraz przez
Senatorów.
W celu zobrazowania zaistniałej sytuacji, w załączeniu uprzejmie przekazuję wypełnione sprawozdania Rb-70 dla GDDKiA za lata 2007 i 2013.
Z poważaniem
p.o. GENERALNY DYREKTOR
Dróg Krajowych i Autostrad
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka
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Oświadczenie senatora Stanisława Jurcewicza
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących w Polsce
nowotworów złośliwych. Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, w 2010 r.
zdiagnozowano ponad dziewięć tysięcy przypadków tej choroby. Kilka lat
wcześniej ten wskaźnik był niższy. Nie ulega wątpliwości, że duża w tym rola
przedłużającej się średniej długości życia Polaków. Ponad 87% zachorowań
występuje bowiem po sześćdziesiątym roku życia. Można zatem spodziewać
się, że problem raka gruczołu krokowego będzie narastać, a grupa chorych,
którym należy zapewnić odpowiednią opiekę, gwałtownie rosnąć.
W terapii nowotworów prostaty w ostatnich dekadach nastąpił znaczny
postęp. Znakomicie widać to na przykładzie polskich pacjentów, w przypadku których, również dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu państwa, w ciągu pierwszej dekady XXI w. wskaźnik przeżyć pięcioletnich wzrósł z 65,2%
do 76,4%. Widać zatem, że w bardzo wielu przypadkach udało się uczynić
raka gruczołu krokowego chorobą przewlekłą. W kontekście tych informacji
wydaje się, że kolejnym zadaniem jest zapewnienie pacjentom odpowiedniej
jakości życia.
W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień medialnych dotyczących znacznego postępu w leczeniu najtrudniejszych przypadków raka
gruczołu krokowego – nowotworów opornych na kastrację. Chodzi o terapie,
którym poddaje się tych chorych, w przypadku których zawiodły wszystkie
dostępne metody poprawy stanu zdrowia. Pacjenci ci znajdują się w trudnej
sytuacji, a chcą godnie radzić sobie ze swoją chorobą.
W związku z tą sytuacją zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o informację o działaniach Ministerstwa Zdrowia zmierzających do poprawy sytuacji chorych na zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Przede
wszystkim proszę o informację w sprawie działań resortu w celu udostępniania pacjentom nowoczesnych terapii pozytywnie wpływających na poziom
ich życia, jak również na temat stanu medycyny paliatywnej oraz dostępu
pacjentów do specjalistów w zakresie psychologii onkologicznej.
Z poważaniem
Stanisław Jurcewicz

Odpowiedź
Warszawa, 25 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Jurcewicza złożone podczas 64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane przy piśmie Pani
Wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z dnia 12 listopada 2014 r. (znak: BPS/043-64-2758/14), w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmierzających do poprawy sytuacji chorych na zaawansowanego raka gruczołu krokowego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

64. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2014 r.

47

Odnosząc się do kwestii leczenia raka gruczołu krokowego, uprzejmie informuję, że
aktualnie finansowane są terapie na każdym etapie zaawansowania – zarówno w przypadku przerostu gruczołu krokowego (który nieleczony, poza typowymi objawami wywołującymi dyskomfort pacjenta, może w przyszłości przyczynić się do rozwoju raka
prostaty), jak i w przypadku zaawansowanej, rozsianej choroby, kiedy to stosowana
terapia nie doprowadzi do wyleczenia, wpłynie jednak na poprawę jakości i wydłużenie
życia pacjentów. Pragnę podkreślić, iż wybór optymalnej dla danego pacjenta opcji leczenia należy wyłącznie do kompetencji lekarza, który już w chwili obecnej dysponuje
szerokim zapleczem farmakologicznym, finansowanym ze środków płatnika publicznego, zarówno w ramach listy aptecznej, jak i w ramach lecznictwa szpitalnego.
Zgodnie z wytycznymi Polskiej Unii Onkologii u chorych na przerzutowego raka
gruczołu krokowego opornego na kastrację stosuje się paliatywną chemioterapię oraz
radioterapię przerzutów. Zalecane jest kontynuowanie leczenia hormonalnego analogiem LHRH w trakcie chemioterapii. Lekami stosowanymi w Europie w ramach
chemioterapii paliatywnej są: mitoksantron, docetaksel i abirateron. W przypadku
powikłań zaawansowanej choroby (np. złamania patologiczne, wodonercze, niedokrwistość, ból) podejmuje się staranne leczenie objawowe, w tym także zastosowanie
kwasu zoledronowego w celu zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym. Uprzejmie informuję, iż każda z ww. technologii jest w Polsce aktualnie finansowana.
W ostatnich kilku latach obserwuje się intensywny rozwój nowych leków na zaawansowanego raka prostaty. Od 2011 r. w Europie zarejestrowano cztery nowe leki
(octan abirateornu, kabazytaksel, enzalutamid i dichlorek radu Ra-223), z czego najnowszy (dichlorek radu) zarejestrowano 13 listopada 2013 r.
Jak już wspomniałem octan abirateronu jest dostępny dla polskich pacjentów
w ramach świadczeń gwarantowanych (program lekowy od 1 stycznia 2014 r.), natomiast dla leków kabazytaksel (Jevtana) oraz enzalutamid (Xtandi) zostały złożone do
Ministra Zdrowia wnioski o objęcie refundacją, również w ramach programów lekowych. Pragnę jednocześnie podkreślić, iż w przypadku kabazytakselu nie są aktualnie prowadzone żadne czynności administracyjne z uwagi na zawieszenie postępowania na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, natomiast wniosek o objęcie refundacją
i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla enzalutamidu jest przedmiotem oceny Agencji
Oceny Technologii Medycznych, dalej „AOTM”. W przypadku podjęcia postępowań,
wnioski będą dalej procedowane, zgodnie z wymogami ustawy o refundacji, w myśl
której po formalnoprawnej ocenie przedłożonej dokumentacji następuje ocena AOTM
oraz negocjacje zespołu Komisji Ekonomicznej z wnioskodawcą. Ponadto, w przypadku wnioskowania o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu w ramach
programu lekowego, w trakcie postępowania ma miejsce uzgadnianie treści tego programu między Ministrem Zdrowia i wnioskodawcą, co zgodnie z art. 31 ustawy o refundacji trwa nie dłużej niż 60 dni.
Dla ostatniego z wymienionych powyżej produktów (dichlorek radu-223) również
wpłynął do Ministra Zdrowia, w kwietniu br., wniosek o objęcie refundacją, jednak
w związku z brakami formalnoprawnymi złożonej dokumentacji, przedmiotowe postępowanie zostało zakończone decyzją odmowną. Aktualnie procedowany jest jednak ponowny wniosek o objęcie refundacją ww. leku – ocena formalnoprawna dokumentów.
Pragnę dodatkowo poinformować, iż w odniesieniu do refundowanego aktualnie
leku Zytiga (octan abirateronu), do Ministerstwa Zdrowia wpłynął także wniosek o objęcie refundacją w ramach nowego programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego przed stosowaniem chemioterapii (ICD-10 C61)”.
Przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone na wniosek firmy farmaceutycznej,
w związku z czym nie nastąpiło jeszcze uzgodnienie treści programu lekowego, a jest
to etap warunkujący dalszy bieg sprawy, tj. przekazanie wniosku wraz z analizami do
oceny AOTM, w celu wydania stosownych stanowisk oraz przekazanie Komisji Ekonomicznej, której zadaniem jest przeprowadzenie negocjacji z wnioskodawcą.
Przekazując powyższe informacje pragnę zapewnić, że Minister Zdrowia dokłada
wszelkich starań, aby leczenie pacjentów onkologicznych, w tym osób z rakiem gruczołu krokowego, było na jak najwyższym poziomie, możliwym do osiągnięcia w ra-
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mach ograniczonego budżetu, kierując się przy tym zasadami medycyny opartej na
najlepszych dostępnych dowodach naukowych, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii oraz oceny technologii medycznych.
Odnosząc się do kwestii stanu medycyny paliatywnej uprzejmie informuję, że
warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347). Wymienione rozporządzenie
określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z powyższego zakresu. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej
wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych
niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka
i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające
się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe
i nienowotworowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi
i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że osoby chorujące na zaawansowanego raka gruczołu krokowego są obejmowane opieką
paliatywną i hospicyjną, finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
W kwestii dostępu pacjentów do specjalistów w zakresie psychologii onkologicznej
uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest do finansowania świadczeń psychologii onkologicznej zgodnie z zakresem i warunkami realizacji
świadczeń określonymi w rozporządzeniach koszykowych, wydanych na podstawie
art. 31d ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiedniej opieki psychologicznej na
oddziałach onkologicznych, uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1520, ze zm.), warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
onkologii klinicznej oraz onkologii i hematologii dziecięcej jest zatrudnienie psychologa w wymiarze równoważnika co najmniej 1/2 etatu. W tym miejscu należy również
podkreślić, iż ww. wymóg jest wymogiem minimalnym – każdy podmiot udzielający
świadczeń w omawianym zakresie może zatrudniać psychologów w większej liczbie
etatów jak również w większym wymiarze czasu pracy.
W związku z tym, każdy podmiot udzielający świadczeń gwarantowanych w zakresie onkologii klinicznej oraz onkologii i hematologii dziecięcej zapewnia chorym opiekę
psychologa.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1441), od 1 stycznia
2015 r. alternatywą dla wymienionego powyżej psychologa będzie psychoonkolog,
definiowany jako osoba z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która
ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła
studia podyplomowe z psychoonkologii.
Ponadto, z dniem 1 stycznia 2015 r., każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne, o którym mowa w art. 32a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.), powinien zapewnić udokumentowany udział w zespole prowadzącym
leczenie pacjentów, psychologa lub psychoonkologa.
Dodatkowo opieka psychologiczna dostępna jest w ramach opieki paliatywnej
i hospicyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października
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2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347), świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach
stacjonarnych obejmują m.in. opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną (psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii
klinicznej, lub psychoonkolog, którym jest osoba z wykształceniem psychologicznym
lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii – równoważnik 1/2
etatu przeliczeniowego na 20 łóżek, natomiast w przypadku hospicjum domowego
– równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców, a przypadku
hospicjum domowego dla dzieci do ukończenia 18 r.ż. – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców). Również świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy (psycholog lub psycholog
posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychoonkolog).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowna Pani Minister!
Zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc pani Galyna P. ubiegająca się
wraz z córką Agnieszką o zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Galyna i jej małżonek Igor P. posiadają Kartę
Polaka, są zameldowani i mieszkają w R., a ich małoletnia córka uczęszcza
do przedszkola. W marcu 2014 r. złożyli do wojewody mazowieckiego wnioski o zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin rozpatrzenia wniosku został wyznaczony na dzień 11 lipca 2014 r.,
a następnie – w sprawie pana Igora P. – wydłużony do dnia 08 sierpnia
2014 r. w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego.
W odpowiedzi na owe utrudnienia pan P. złożył wniosek o umorzenie postępowania w celu wszczęcia procedury na zasadach wprowadzonych przez
nowe przepisy prawa.
Pomimo dochowania wymagań formalnych postępowanie w sprawie
pani Galyny i jej małoletniej córki Agnieszki P. trwa już kilka miesięcy, a zainteresowana nie jest informowana o przyczynach przewlekłości, która wydaje
się całkowicie nieuzasadniona. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana,
że państwo P. nie poruszają się swobodnie po schematach organizacyjnych
polskich urzędów oraz instytucji, więc uzyskiwanie jakichkolwiek informacji
jest dla nich niezwykle trudne. Sytuacja ta wiąże się z trudnościami w życiu codziennym tej rodziny, między innymi związanymi ze swobodnym dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej, wyższym oprocentowaniem konta
bankowego czy niemożnością zaciągnięcia kredytu.
Ci młodzi ludzie, Polacy, w obliczu trudnej sytuacji uciekli z Ukrainy,
spełnili formalne wymogi uzyskania zezwolenia na pobyt stały, dlatego przeciągające się postępowanie w tej sprawie jest bardzo krzywdzące, zwłaszcza że wiążą oni swoją przyszłość z Polską, z R., są tam zameldowani. Nie
bez znaczenia jest również fakt, że wizy tych państwa zostały wydane na
okres jednego roku i niedługo stracą ważność.
Ze względu na przedstawioną sytuację zwracam się do Pani Minister
jako do organu wyższego stopnia z prośbą o wyjaśnienie przyczyn zwłoki
oraz o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zakończenia postępowania w niniejszych sprawach.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski

Odpowiedź
Warszawa, 16 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 roku (sygn. BPS/043-64-2759/14), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Stanisława Karczewskiego podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014
roku w sprawie wydłużających się procedur związanych z wydaniem zezwolenia na
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osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rodziny wskazanej w wystąpieniu uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do Szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) – jako organu właściwego w przedmiotowym
zakresie – z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokonanie
oceny zasadności działań podejmowanych w sprawie przez organ pierwszej instancji,
tj. Wojewodę Mazowieckiego.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców,
w dniu 21 marca 2014 roku wskazana w oświadczeniu rodzina wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego z wnioskami o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na polskie pochodzenie.
W dniu 31 lipca 2014 roku Wojewoda Mazowiecki umorzył, na wniosek Zainteresowanego, postępowanie w jego sprawie.
Następnie, w dniu 26 sierpnia 2014 roku Zainteresowany złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, powołując się na posiadanie Karty Polaka. Należy
w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu
1 maja 2014 roku, zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
Pismem z dnia 16 września 2014 roku Zainteresowany został wezwany do osobistego stawienia się w celu złożenia odcisków linii papilarnych, co nastąpiło w dniu
26 września 2014 roku, po czym organ pierwszej instancji wyznaczył termin załatwienia sprawy na dzień 30 grudnia 2014 roku.
Wyznaczenie terminu załatwienia ww. sprawy na dzień 30 grudnia 2014 roku
wydaje się być nieuzasadnione. W przedmiotowym postępowaniu podjęcie decyzji
w sprawie zezwolenia na pobyt stały nie wymaga bowiem prowadzenia postępowania
wyjaśniającego w szerokim zakresie z uwagi na posiadanie przez Zainteresowanego
Karty Polaka, który to fakt stanowi przesłankę udzielenia zezwolenia na pobyt stały.
Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 35 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu
o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub
w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed
którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 §2 k.p.a.). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 k.p.a.).
Zgodnie z art. 36 §1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie
określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując
nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji
publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych
od organu (art. 36 §2 k.p.a.).
W odniesieniu natomiast do postępowania dotyczącego sprawy Zainteresowanej
należy wskazać, że pismem z dnia 14 maja 2014 roku organ pierwszej instancji wezwał Zainteresowaną do dostarczenia do akt sprawy oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia (tj. aktów urodzenia i małżeństwa), wyznaczając termin załatwienia sprawy na dzień 11 lipca 2014 roku. Zainteresowana
dostarczyła ww. dokumenty w dniu 21 maja 2014 roku, a w dniu 12 czerwca 2014
roku została przesłuchana. Pismem z dnia 18 czerwca 2014 roku Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej o zweryfikowanie
wskazanych dokumentów.
W związku z faktem, że okres weryfikacji dokumentów jest skomplikowany i czasochłonny, termin załatwienia sprawy był przedłużany kolejno do dnia 10 października 2014 roku, a następnie do dnia 9 stycznia 2015 roku. W tym miejscu należy
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wskazać, że według stanu na dzień 24 listopada 2014 roku, organ pierwszej instancji
nie otrzymał od Straży Granicznej stosownego potwierdzenia autentyczności przedmiotowych dokumentów.
W trakcie prowadzonego przez UdSC postępowania wyjaśniającego Wojewoda Mazowiecki poinformował, iż zwrócił się do Straży Granicznej o jak najszybsze zakończenie procesu weryfikacji autentyczności dokumentów, a decyzja w przedmiotowej
sprawie ma zostać podjęta niezwłocznie po uzyskaniu stosownego potwierdzenia autentyczności.
Organ pierwszej instancji wyjaśnił również, że w związku z licznymi przypadkami
dostarczania do postępowań w sprawach o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu polskiego pochodzenia zagranicznych
aktów stanu cywilnego, których autentyczność budzi wątpliwości, we wszystkich postępowaniach w tego rodzaju sprawach strony wzywane są do złożenia oryginałów
aktów stanu cywilnego. Dokumenty przekazywane są do Straży Granicznej w celu
weryfikacji autentyczności zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.
W związku z powyższym, czynności podjęte przez Wojewodę Mazowieckiego
w przedmiotowym postępowaniu należy uznać za uzasadnione.
Ponadto pragnę poinformować, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się
do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wyjaśnienie, czy wyznaczając termin załatwienia sprawy na dzień 30 grudnia 2014 roku Wojewoda Mazowiecki poinformował
Zainteresowanego o przyczynach zaistniałej zwłoki w załatwieniu sprawy oraz jakie
czynności podejmował w postępowaniu w sprawie legalizacji pobytu Zainteresowanej
i małoletniego dziecka w okresie od dnia 21 marca 2014 roku (data złożenia wniosku
o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP) do dnia 14 maja 2014
roku (data wezwania Strony do dostarczenia oryginałów aktów stanu cywilnego).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Szef UdSC w ramach kontroli wykonywania
przez wojewodów zadań określonych w ustawie o cudzoziemcach, sprawowanej na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ma wyjaśnić czy zgromadzony aktualnie
materiał dowodowy w postępowaniach prowadzonych w sprawach wskazanej w wystąpieniu rodziny pozwala na wydanie decyzji w terminach wcześniejszych niż wyznaczone przez Wojewodę Mazowieckiego.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Niezmiernie cieszy opinię publiczną informacja podana przez pana ministra obrony narodowej o zwiększeniu liczby żołnierzy w tak zwanych garnizonach na wschodzie Polski o około trzysta etatów żołnierskich do roku 2017.
Ale w okresie 2008–2014, za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego, zmniejszono liczbę żołnierzy w wymienionym regionie Polski o kilka tysięcy. Dlatego zwracam się do Pani Premier z prośbą
o informację i odpowiedź na następujące pytania.
1. Kto i kiedy podjął decyzję o rozformowaniu następujących jednostek
wojskowych: 1. warszawskiej dywizji zmechanizowanej, 3. brygady zmechanizowanej w Lublinie, 1. pułku artylerii w Ciechanowie, 1. batalionu rozpoznawczego w Siedlcach?
2. Kto i kiedy podjął decyzję o likwidacji następujących jednostek wojskowych: 16. pułku artylerii w Braniewie, 13. pułku przeciwlotniczego w Elblągu?
3. Kto i kiedy podjął decyzję o zredukowaniu następujących jednostek
wojskowych: 1. brygady artylerii w Węgorzewie do 11. pułku artylerii, a także 14. pułku artylerii przeciwpancernej w Suwałkach do dywizjonu?
Maciej Klima

Odpowiedź
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2014.12.04
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie złożone
przez Pana Senatora Macieja Klimę podczas 64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 6 listopada br. w sprawie likwidacji jednostek wojskowych (BPS/043-64-2760/14), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Działania reorganizacyjne realizowane w Siłach Zbrojnych RP wynikają ze zmieniających się uwarunkowań i potrzeb obronnych naszego kraju. Jednocześnie poddawane są wieloaspektowym analizom ze szczególnym uwzględnieniem zasady „koszt-efekt” w kontekście potrzeb obronnych, wydatkowania ograniczonych środków finansowych z budżetu Państwa, a także skutków dla społeczności lokalnych.
Mając powyższe na uwadze informuję, że wskazane przez Pana Senatora Macieja
Klimę przedsięwzięcia zostały zrealizowane w latach 2009–2012, na podstawie postanowień „Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009–
2018”, wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 0-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Programu rozwoju Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009–2018” (wraz ze zmianami).
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Formalne rozformowanie wskazanych jednostek wojskowych było powiązane z faktyczną ich integracją z innymi jednostkami:
– pododdziały 3. Brygady Zmechanizowanej w Lublinie zostały zintegrowane i włączone w skład 1. Brygady Pancernej w Wesołej,
– 1. Brygada Artylerii została przeformowana na 11. Pułk Artylerii z jednoczesnym
włączeniem sił i środków z rozformowanego 1. Pułku Artylerii w Ciechanowie
oraz części sił i środków z rozformowanego 16. Pułku Artylerii w Braniewie,
– 13. Pułk Przeciwlotniczy (Elbląg) został zintegrowany z 15. Pułkiem Artylerii Przeciwlotniczej (Gołdap) w ramach 15. Pułku Przeciwlotniczego (Gołdap i Elbląg),
– 14. Pułk Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach został przeformowany na
Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej z jednoczesnym włączeniem go w skład
11. Pułku Artylerii (Węgorzewo).
Integracja oddziałów i pododdziałów miała na celu racjonalizację struktur przy
jednoczesnym zachowaniu ich potencjału bojowego oraz elastyczności użycia poprzez
modułowe wsparcie zarówno jednostek poziomu dywizji, jak brygady, stosownie do
sytuacji na polu walki. Zmiany te ułatwiły osiąganie wspólnych standardów szkolenia, podniosły efektywność wykorzystania bazy koszarowej oraz szkoleniowej, z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia wojsk operacyjnych na wymaganym poziomie.
Rozformowanie 1. Dywizji Zmechanizowanej było podyktowane koniecznością dostosowania Sił Zbrojnych RP do standardów NATO. Zgodnie z nimi dowództwo tego
typu powinno posiadać zdolność do dowodzenia trzema-pięcioma brygadami ogólnowojskowymi. Posiadanie w składzie Sił Zbrojnych RP trzech dowództw dywizji wypełnia aktualne potrzeby operacyjne.
Z poważaniem
z up. Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Resocjalizacja więźniów jest ważnym elementem dającym szansę na
powrót przestępców do społeczeństwa. Resocjalizacja może odbywać się
na terenie więzienia, w szkole, w rodzinie, w zakładzie pracy. Prowadzona
jest również jako forma pracy w jednostkach państwowej Policji. Niestety,
przy resocjalizujących się więźniach znajdowano dane samochodów służbowych i prywatnych funkcjonariuszy Policji oraz inne informacje dotyczące
funkcjonowania Policji i innych służb, na przykład Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące
pytania.
1. Kto i kiedy podjął decyzję o przeprowadzaniu przez więźniów, w tym
skazanych za rozbój, prac resocjalizacyjnych w jednostkach państwowej Policji, w tym również w komendach wojewódzkich Policji?
2. W jakich komendach wojewódzkich Policji państwowej przeprowadzana jest resocjalizacja więźniów i od kiedy?
3. Ilu więźniów odbyło w latach 2011–2014 i odbywa resocjalizację
w jednostkach Policji oraz w jakim charakterze?
4. Czy praca – resocjalizacja – więźniów w jednostkach państwowej Policji nie zagraża bezpieczeństwu samych funkcjonariuszy oraz czy nie jest
zagrożeniem dla przeprowadzanych akcji Policji i innych służb?
5. Czy praca – resocjalizacja – więźniów odbywa się w innych instytucjach administracji państwowej oraz w innych służbach, na przykład
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym albo w Straży Granicznej?
Maciej Klima

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 12.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
ustosunkowując się do oświadczenia Senatora Macieja Klimy, złożonego podczas
64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku w sprawie resocjalizacji więźniów, uprzejmie przedstawiam stanowisko dotyczące poruszonej w nim problematyki.
Podejmując znaczenie „pracy” w procesie resocjalizacyjnym skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, nie można tego dokonać, bez uczynienia kilku uwag
o charakterze ogólnym.
Za podstawowy cel wykonywania kary pozbawienia wolności należy uznać wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych
postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa (art. 67
§1 k.k.w.). Jest to cel niejako perspektywiczny, mający szansę realizacji w przyszłości,
po odbyciu kary.
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„Praca” znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, a Państwo sprawuje
nadzór nad warunkami jej wykonywania (art. 24 Konstytucji RP). Gwarancje wyrażone w ustawie zasadniczej podkreślają szczególne znaczenie pracy i prawa człowieka
do jej wykonywania. Pamiętać należy, iż skazany po osadzeniu za murami zakładu
karnego, nadal jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym zachowując
prawa i wolności obywatelskie (art. 4 §2 k.k.w.).
Kara pozbawienia wolności w Polsce wykonywana jest z poszanowaniem zasady
humanitaryzmu oraz godności ludzkiej skazanego. Nie można nie zgodzić się z twierdzeniem, że to właśnie praca jest jednym z podstawowych elementów, który daje człowiekowi poczucie godności i buduje w nim poczucie przynależności do społeczeństwa.
Nader często brak możliwości wykonywania godnej pracy i tym samym pozbawienie
godziwego wynagrodzenia obywateli, prowadzi do niemożności zaspokojenia potrzeb,
spychając osoby wykluczone ekonomicznie na drogę przestępstwa.
Pamiętając o szczególnej roli pracy w resocjalizacji skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności, ustawodawca przesądził o zapewnieniu skazanemu, w miarę
możliwości świadczenia pracy (art. 121 §1 k.k.w.). Zgodnie z treścią ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557), skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło,
umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej (art. 121 §2 k.k.w.). Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora
zakładu karnego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia
wolności (art. 121 §3 k.k.w.).
Ustawa określa także konsekwencje nieprzestrzegania przez skazanego lub podmiot zatrudniający warunków zatrudnienia, określonych przez dyrektora zakładu
karnego, co może stanowić podstawę do cofnięcia zgody (art. 121 §4 k.k.w.). Ponadto
dyrektor zakładu karnego może cofnąć zgodę na zatrudnienie skazanego lub wykonywanie przez niego pracy zarobkowej z przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeństwem.
Przy kierowaniu do pracy uwzględnia się w miarę możliwości zawód, wykształcenie,
zainteresowania i potrzeby osobiste skazanego. Jeżeli natomiast skazanego zatrudnia
się na podstawie skierowania do pracy, zatrudnienie przy pracach szkodliwych dla
zdrowia wymaga jego pisemnej zgody (art. 122 §1 k.k.w.) Priorytetowym działaniem
Służby Więziennej jest zapewnienie możliwości świadczenia pracy przez skazanych
zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, a także mającym szczególnie trudną
sytuację materialną, osobistą lub rodzinną (art. 122 §2 k.k.w.).
Osoby odbywające karę pozbawienia wolności podejmują zatrudnienie po uprzednim przygotowaniu, tj. są instruowani o sposobie wykonywania przydzielonej pracy,
szkoleni w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz obsługi maszyn i urządzeń, a także zapoznawani z podstawowymi zasadami i normami pracy oraz zasadami wynagradzania za pracę (art. 122a §1 k.k.w.).
Skazani, podobnie jak pracownicy świadczący pracę w warunkach wolnościowych,
obowiązani są pracować sumiennie i wydajnie, przestrzegać dyscypliny i regulaminu
pracy, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także dbać o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych
maszyn i urządzeń (art. 122a §2 k.k.w.).
Ustawa Kodeks karny wykonawczy określa także podstawowe zasady wynagradzania osób świadczących pracę w warunkach pozbawienia wolności. Zgodnie z treścią
przepisu art. 123 §1 praca skazanego jest odpłatna, z wyjątkiem następujących przypadków:
– wykonywania prac porządkowych oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie,
– wykonywania, za pisemną zgodą skazanego lub na jego wniosek, za zezwoleniem dyrektora nieodpłatnego zatrudnienia przy pracach publicznych na rzecz
organów administracji publicznej, przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, przy pracach wykonywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego
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lub przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
– zezwolenia na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywięziennych zakładach
pracy, przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, celem przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu – za jego pisemną zgodą.
Odpłatna praca skazanych ma szczególne znaczenie na kształtowanie dochodów
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na który potrąca
się 10% z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę oraz 25% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy, utworzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.).
Należy podkreślić, że ze środków pieniężnych otrzymywanych przez skazanego,
gromadzi się środki, przekazywane skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczone na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie, do wysokości
jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Ze środków tych nie
prowadzi się egzekucji i na wniosek skazanego można je przekazać na wybrany rachunek bankowy lub książeczkę oszczędnościową.
Niezwykle istotnym jest, że okresy pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,
wykonywanej przez skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem prac, o których mowa w art. 123a §1, 2 i 3, są okresami składkowymi na
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin, a skazany zwalniany z zakładu karnego, zatrudniany w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy, otrzymuje zaświadczenie
o wykonywaniu pracy. Ponadto okresy wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych,
wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Minister Sprawiedliwości określił rozporządzeniem z dnia 9 lutego 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. 2004, Nr. 27,
poz. 242 ze zm. – dalej rozporządzenie), zasady zatrudniania odpłatnego skazanych,
zatrudniania nieodpłatnego skazanych, wynagradzania skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz zasady udzielania skazanym zwolnień
od pracy lub urlopów wypoczynkowych oraz zasady usprawiedliwiania okresów niewykonywania pracy przez skazanych. Zgodnie z jego treścią (§2 rozp.), skazani mogą
być zatrudniani odpłatnie:
1) przy pracach porządkowych oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
2) w przywięziennych zakładach pracy,
3) u innych zewnętrznych przedsiębiorców, również w ramach umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą.
Natomiast zgodnie z treścią §13 cyt. rozporządzenia, skazani mogą być kierowani
do zatrudnienia nieodpłatnego, między innymi w oparciu o umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych przy pracach porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego,
przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej lub przy pracach
wykonywanych na cele charytatywne.
Kolejnym aktem prawnym, regulującym kwestie związane z zatrudnieniem osób
pozbawionych wolności, jest ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności (Dz. U. 2014, poz. 1116 j.t.), w której wskazuje się, że zatrudnianie osób pozbawionych wolności powinno mieć na celu przede wszystkim pozytywne oddziaływanie na ich postawy. Osiąganie zysku powinno być podporządkowane resocjalizacji, która dotyczy przede wszystkim określeniu ogólnych zasad tworzenia przy
zakładach karnych przywięziennych zakładów pracy, a także utworzenia Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Szczegółowe zasady
jego funkcjonowania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych
oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. 2013, poz. 53 j.t.).
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Należy podkreślić, że kwestie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa z uwagi na zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności, poza
zakładem karnym, zostały zawarte między innymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku w sprawie sposobów ochrony jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. 2013 Nr 194, poz. 1902 ze zm.).
Zgodnie z treścią cyt. rozporządzenia, dyrektor zakładu karnego jest właściwy do
zarządzenia rozpoznania jednostki organizacyjnej oraz innych miejsc przebywania osadzonych, powołania komisji, która dokona rozpoznania, a także w przypadku organizowania miejsc zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego (§13 ust. 2
pkt 3 cyt. ustawy). Ponadto zatrudnienie osadzonego poza ustalonymi godzinami pracy, a także w odmiennych niż ustalone warunkach, wymaga każdorazowo zgody dyrektora i określenia przez niego sposobu dozorowania lub konwojowania zatrudnionego.
Do podstawowych czynności, związanych z umożliwieniem wykonywania pracy
osobom osadzonym w zakładzie karnym, należy dostarczenie tych osób do miejsca
świadczenia pracy. Trzeba zauważyć, że zgodnie z treścią cyt. ustawy (§113), konwojowanie osadzonych zatrudnionych poza terenem zakładu wykonuje się:
1) w pełnym systemie konwojowania, wówczas m.in.:
– rejon zatrudnienia zabezpiecza się ogrodzeniem ochronnym,
– w linii ogrodzenia ochronnego wyznacza się posterunki uzbrojone,
– wewnątrz rejonu zatrudnienia wyznacza się posterunek nieuzbrojony,
– określa się liczbę konwojentów, mając na uwadze m.in. czas pracy, miejsce
pracy, kategorię osadzonych;
2) w zmniejszonym systemie konwojowania, kiedy to m.in.:
– konwojenta można wyposażyć w broń palną,
– grupa robocza może być podzielona na podgrupy,
– dyrektor określa w dokumentacji ochronnej miejsca pracy osadzonych, ich
sposób konwojowania i liczbę konwojentów;
3) bez konwojenta – gdy zatrudnienie organizuje się w grupach lub na pojedynczych stanowiskach pracy, przy czym:
– liczba osadzonych w grupie nie może przekraczać 15 osób,
– osadzeni zatrudnieni bez konwojenta podlegają częstszej kontroli niż zatrudnieni w pełnym lub zmniejszonym systemie konwojowania.
Odnosząc się do meritum oświadczenia złożonego przez Senatora Macieja Klimę
w sprawie zatrudnienia skazanych w jednostkach państwowej Policji oraz innych instytucjach administracji państwowej, uprzejmie informuję, że zatrudnienie osadzonych w jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski odbywa się na podstawie
jednolitych przepisów, które przytoczono we wstępie niniejszego stanowiska.
Odpowiadając zatem na pytanie pierwsze należy stwierdzić, że każdy z dyrektorów
okręgowych Służby Więziennej i podlegli mu dyrektorzy jednostek penitencjarnych indywidualnie podejmują decyzje związane z charakterem zatrudnienia oraz sposobem
nadzoru nad wykonywaną pracą w oparciu o wskazane przepisy.
Odnośnie do pytania drugiego, tj. „w jakich komendach wojewódzkich Policji państwowej przeprowadzana jest resocjalizacja więźniów i od kiedy”, uprzejmie informuję, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności świadczą albo świadczyli nieodpłatną pracę na rzecz następujących komend wojewódzkich Policji:
1) Areszt Śledczy w Częstochowie współpracował z Komendą Wojewódzką Policji
do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2) Zakład Karny w Zabrzu ma podpisane jedno porozumienie dotyczące zatrudnienia osób pozbawionych wolności na rzecz Wojewódzkiej Komendy Policji
w Katowicach. Porozumienie obowiązuje od 23.07.2014 roku.
3) W obszarze właściwości Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie
osadzeni świadczą nieodpłatną pracę w województwie małopolskim – Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Krakowie od 05 marca 2013 roku oraz świętokrzyskim –
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach od 17 stycznia 2012 roku.
4) W obszarze właściwości Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie osadzeni świadczą nieodpłatną pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie.
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W odpowiedzi na trzecie zagadnienie, dotyczące liczby osadzonych, świadczących
nieodpłatną pracę w jednostkach Policji, uprzejmie informuję na podstawie informacji
przekazanych przez Służbę Więzienną, że w latach 2011–2014 pracę na rzecz Policji
wykonywało niemalże 800 osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Należy podkreślić, że wykonywane przez skazanych prace należą do najprostszych
i polegają między innymi na wykonywaniu zadań o charakterze porządkowym, remontowo-budowlanym, konserwatorskim i innym o podobnym charakterze, służącym
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania jednostek, w których pracują.
W odpowiedzi na pytanie czwarte, należy podkreślić, że podstawą skierowania
każdego osadzonego do pracy w tzw. systemie bez konwojenta jest Kodeks karny wykonawczy (art. 91 §2 lub 92 §2 k.k.w.) – więzień musi być zakwalifikowany do zakładu
karnego typu półotwartego lub otwartego. Przy kierowaniu skazanego do konkretnej
pracy analizuje się wiele czynników związanych, np. z: umiejętnościami zawodowymi,
stanem zdrowia czy predyspozycjami osobowościowymi. W konkretnym przypadku,
będącym powodem wystąpienia Pana Senatora, zatrudnienia w obrębie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, były to proste prace porządkowe, remontowe i konserwatorskie. Osadzeni, którzy pracowali w KWP byli wcześniej zatrudnieni wewnątrz
jednostki, czasami też w innej grupie poza terenem zakładu. Co istotne, ze strony Policji nie było uwag co do jakości pracy skazanych skierowanych do tego zatrudnienia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze SW realizują kontrole
wszystkich grup pracujących w systemie bez konwojenta – o różnych porach i w różnym natężeniu, nie informując o czasie kontroli podmiot zatrudniający skazanych.
Powyższy „nadzór” nad skazanymi wykonującymi pracę poza zakładem karnym,
zatrudnionymi w systemie bez konwojenta reguluje cytowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (§116 – §119), a także Zarządzenie
Nr 43/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 roku
w sprawie ustalania metod i form działalności w zakresie ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (§59 – §60).
Funkcjonariusze Służby Więziennej w trakcie dokonywanych kontroli zawsze zwracają uwagę na zachowanie i obecność wszystkich skazanych w miejscu pracy oraz na
zapewnienie ciągłości wykonywanych zadań pracowniczych określonych w umowie.
Kontrahent natomiast zgodnie z warunkami umowy zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad pracą wykonywaną przez skazanych
w systemie bez konwojenta na jego rzecz. Zawarta umowa pomiędzy jednostką Służby Więziennej a KWP zawierała jasno i precyzyjnie sformułowane zadania i obowiązki w tym zakresie, bowiem zgodnie z treścią przepisu §117 cyt. rozporządzenia, dla
pracownika kontrahenta wyznaczonego do współpracy z zakładem podczas zatrudnienia osadzonego, a także sprawującego nad nim nadzór, opracowuje się pisemną
instrukcję stanowiącą załącznik do umowy o zatrudnieniu osadzonego, określającą
w szczególności obowiązki w zakresie współdziałania z funkcjonariuszem kontrolującym miejsce pracy oraz zakres zadań ochronnych. Na podkreślenie zasługuje, że
osadzony zatrudniony poza terenem zakładu w systemie bez konwojenta, niewykonujący pracy na własny rachunek, pozostaje pod nadzorem pracownika wyznaczonego
przez pracodawcę zatrudniającego osadzonego, którego zadania ochronne określa się
w pisemnej instrukcji stanowiącej załącznik do umowy o pracę.
Odpowiadając na 5 pytanie, „czy praca – resocjalizacja – więźniów odbywa się
w innych instytucjach administracji państwowej oraz w innych służbach, np. ABW,
CBA czy Straży Granicznej”, uprzejmie informuję, że osoby osadzone nie są kierowane
do pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Natomiast kierowane są do pracy w Straży Granicznej, np. w Centralnym
Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
Ponadto osoby odbywające karę pozbawienia wolności wykonują nieodpłatną pracę na rzecz szeregu instytucji administracji państwowej oraz służb, między innymi:
∙ Komend Powiatowych, Rejonowych i Miejskich Policji,
∙ Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli,
∙ starostwach powiatowych,
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∙
∙
∙
∙
∙

urzędach gminy i miejskich.
w jednostkach Straży Pożarnej,
sądach rejonowych,
Archiwum Państwowym w Radomiu,
publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, a także szkołach wyższych, ośrodkach szkolno-wychowawczych,
∙ Straży Miejskiej,
∙ prokuraturze rejonowej i okręgowej,
∙ Wojskowej Komendzie Uzupełnień,
∙ Poliklinice MSW w Tarnowie,
∙ innymi niewymienionymi urzędami miast, gmin, domami kultury oraz miejskimi ośrodkami sportu w województwie mazowieckim.
Z informacji przekazanych przez Służbę Więzienną i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika jednoznacznie, że dotąd nie występowały przypadki rażącego naruszania dyscypliny pracy wykonywanej przez skazanych. Podobnie, nie dochodziło
do sytuacji zagrożenia z ich strony wobec funkcjonariuszy, pracowników lub osób
przebywających na terenie instytucji, w których pracują.
Reasumując należy stwierdzić, że udział instytucji państwowych w resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności, poprzez umożliwienie im wykonywania pracy – co istotne nieodpłatnej i dobrowolnej, ma ogromne znaczenie dla
ich readaptacji społecznej, rozumianej jako przywrócenie ich społeczeństwu, poprzez
kształtowanie prospołecznych postaw.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Zwracam się do Pani Premier z prośbą o informacje i odpowiedzi na następujące pytania.
1. Ilu dziennikarzy posiadających obywatelstwo Federacji Rosyjskiej lub
Republiki Białorusi ma akredytację do wykonywania pracy – w charakterze
dziennikarza – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Ilu dyplomatów, pracowników, obywateli Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi posiada status pracowników dyplomatycznych czy posiada
immunitet jurysdykcyjny na terenie RP?
3. Ilu pracowników dyplomatycznych będących obywatelami RP posiada
status pracownika dyplomatycznego czy posiada immunitet jurysdykcyjny
na terenie Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej?
4. Ilu polskich dziennikarzy posiada akredytację do wykonywania pracy
na terenie Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej?
5. Czy wśród dziennikarzy posiadających akredytację do pracy na terenie RP oraz czy wśród dyplomatów posiadających status pracownika dyplomatycznego (immunitet jurysdykcyjny), będących obywatelami Federacji
Rosyjskiej lub Republiki Białorusi, są osoby wydalone z innych krajów za
działalność niezgodną z prawem kraju gospodarza (podejrzeniem działalności szpiegowskiej)?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 9 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora M. Klimy, skierowane do Prezesa Rady
Ministrów (pismo BPS/043-64-2762/14 z dnia 12 listopada br. oraz pismo SPRM-4813-741-(1)/14 z dnia 20 listopada br.), uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na
pytania Pana Senatora:
1. Ilu dziennikarzy posiadających obywatelstwo Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi ma akredytację do wykonywania pracy – w charakterze
dziennikarza – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?
W 2014 r. akredytowanych przy MSZ było 6 dziennikarzy rosyjskich i 1 białoruski.
Akredytacje wydawane są tylko na bieżący rok i są ważne do 31 grudnia. W kolejnym
roku istnieje konieczność wystąpienia przez redakcję zagraniczną z wnioskiem o odnowienie akredytacji.
2. Ilu dyplomatów, pracowników, obywateli Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi posiada status pracowników dyplomatycznych czy posiada
immunitet jurysdykcyjny na terenie RP?
Aktualnie w RP akredytowanych jest 67 dyplomatów (ambasada i przedstawicielstwo handlowe), 92 członków personelu administracyjno-technicznego oraz
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29 członków placówek konsularnych (kierowników urzędów konsularnych, konsulów
i pracowników konsularnych) Federacji Rosyjskiej oraz 17 dyplomatów, 7 członków
personelu administracyjno-technicznego oraz 12 członków placówek konsularnych
(kierowników urzędów konsularnych, konsulów i pracowników konsularnych) Republiki Białorusi. Każda z wyżej wymienionej kategorii osób korzysta w RP z immunitetu jurysdykcyjnego. Dyplomaci i personel administracyjno-techniczny na podstawie
i w zakresie wynikającym z Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych
z 1961 roku, natomiast członkowie urzędów konsularnych Federacji Rosyjskiej na
podstawie i w zakresie wynikającym z Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą
Polską a Federacją Rosyjską z 22 maja 1992 r., natomiast członkowie urzędów konsularnych Republiki Białorusi – Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Białorusi z 2 marca 1992 r.
3. Ilu pracowników dyplomatycznych będących obywatelami RP posiada status pracownika dyplomatycznego czy posiada immunitet jurysdykcyjny
na terenie RP?
Według stanu na dzień 4 grudnia 2014 r., w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi łącznie
113 pracowników posiada status dyplomatyczny. Dane dot. poszczególnych placówek
w Republice Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej zamieszczam poniżej:
Republika Białorusi (ogółem 45) tj.:
– Ambasada RP w Mińsku – 24 (w tym w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji –
2, Attachacie Obrony – 1, Instytucie Polskim – 2);
– Konsulat Generalny w Brześciu – 10
– Konsulat Generalny w Grodnie – 11
Federacja Rosyjska (ogółem 68) tj.:
– Ambasada RP w Moskwie – 43 (w tym w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji
– 5, Attachacie Obrony – 2)
– Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu – 9 (w tym w Wydziale Promocji
Handlu i Inwestycji – 2, Instytucie Polskim – 1)
– Agencja Konsularna w Smoleńsku – 1
– Konsulat Generalny w Kaliningradzie – 15 (w tym w Wydziale Promocji Handlu
i Inwestycji – 2).
4. Ilu polskich dziennikarzy posiada akredytację do wykonywania pracy na
terenie Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej?
Przekazuję link do informacji źródłowej, czyli strony internetowej MSZ Federacji Rosyjskiej, gdzie znajduje się lista akredytowanych dziennikarzy, w tym polskich według stanu na 18 września 2014: http://www.mid.ru/bdomp/ns-zhur.
nsf/0/43256B040039B79643256DC80026A57D. Informacje o akredytowanych polskich dziennikarzach widnieją w punktach 202–211. Na stronie internetowej białoruskiego MSZ nie ma wykazu dziennikarzy akredytowanych na Białorusi. Tę informację
można uzyskać telefonicznie od służby prasowej białoruskiego MSZ. Przy MSZ Białorusi jest akredytowanych 2 polskich korespondentów.
5. Czy wśród dziennikarzy posiadających akredytację do pracy na terenie
RP oraz czy wśród dyplomatów posiadających status pracownika dyplomatycznego (immunitet jurysdykcyjny), będących obywatelami Federacji
Rosyjskiej lub Republiki Białorusi, są osoby wydalone z innych krajów za
działalność niezgodną z prawem kraju gospodarza (podejrzeniem działalności szpiegowskiej)?
MSZ nie dysponuje takimi danymi w odniesieniu do członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
W art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty określono, że w ramach
realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom
możliwość korzystania z biblioteki. Brakuje jednak przepisów, które określałyby pewien standard dotyczący prawidłowej realizacji tego zadania. Mam
tutaj na względzie chociażby brak określenia norm w zakresie zatrudnienia
nauczycieli bibliotekarzy, jak również brak określenia minimalnego wymiaru
czasu, w jakim szkoła winna zapewnić dostęp do biblioteki.
W efekcie nierzadko zdarza się tak, że szkoły, chcąc formalnie wypełnić
nakaz prawny, zatrudniają nauczycieli bibliotekarzy w znikomym wymiarze
czasu pracy (na przykład na 1/30 etatu). Konsekwencją takiego podejścia
do sprawy jest istotne ograniczenie dostępności biblioteki (na przykład jedna
godzina dziennie). Trudno w takiej sytuacji mówić o faktycznym i właściwym
zapewnieniu uczniom możliwości korzystania z biblioteki szkolnej. Ponadto
opisane postępowanie z pewnością nie przekłada się na promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Proszę zatem Panią Minister o zainteresowanie się przedstawionym problemem i rozważenie potrzeby podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych
w celu określenia standardu w zakresie dostępności bibliotek szkolnych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 11 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę
podczas 64. posiedzenia Senatu RP (BPS/043-64-2763/14), uprzejmie informuję.
Podstawy funkcjonowania biblioteki szkolnej zostały określone w art. 67 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), który stanowi, że do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki.
Z powyższego przepisu wynika, że biblioteka jest pracownią szkolną, a jej utworzenie i udostępnienie uczniom ma charakter obligatoryjny.
Organizację biblioteki szkolnej powinien szczegółowo określać statut szkoły, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Istotne jest, aby dostęp do zbiorów biblioteki był możliwy
nie tylko w czasie trwania zajęć lekcyjnych, ale również w innym czasie ustalonym
przez dyrektora.
Nauczyciel bibliotekarz biblioteki szkolnej podlega przepisom art. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a więc zobligowany jest do:
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1) rzetelniej realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierania każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
Czas pracy nauczyciela określają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie
z art. 42 ww. ustawy, czas pracy nauczyciela, w tym nauczyciela bibliotekarza, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.
Jednakże tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz, dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych wynosi 30 godzin.
Pozostały czas, do 10 godzin tygodniowo nauczyciel przeznacza na inne zajęcia i czynności wynikające z przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2–3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki podejmuje dyrektor szkoły, który stosownie do zapisów art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jest kierownikiem
zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Berdzik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Obecna praktyka wskazuje na to, że mogą występować pewne utrudnienia w trakcie prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Przed kilkoma
tygodniami opisano przypadek mężczyzny, który po wypadku trafił do szpitala. Z różnych przyczyn osoby najbliższe nie zostały poinformowane o tym
fakcie i w konsekwencji zgłosiły jego zaginięcie. Policja rozpoczęła dużą
akcję poszukiwawczą, która prócz przeczesywania okolicy domniemanego
zaginięcia polegała na ustaleniu, czy poszukiwana osoba nie znajduje się
w jednym z pobliskich szpitali. Działania te okazały się jednak nieskuteczne.
Policjanci wprawdzie pytali o zaginionego w szpitalu, w którym go umieszczono, lecz z powodu braku odpowiedniej wymiany informacji (zarówno wewnątrz szpitala, jak i pomiędzy funkcjonariuszami) nie ustalili, że przebywa
on właśnie tam.
Opisany przypadek w mojej ocenie wskazuje na potrzebę stworzenia
instrumentu ułatwiającego wymianę informacji o ofiarach wypadków. Może
on na przykład przybrać formę krajowego rejestru ofiar wypadków, które
zostały przyjęte do szpitali. Rozwiązanie takie byłoby szczególnie przydatne
w sytuacji, kiedy ofiara wypadku jest nieprzytomna lub z innych względów
nie można w pełni ustalić jej tożsamości. Rejestr taki pomógłby prowadzić
poszukiwania bardziej efektywnie (na przykład nie byłoby konieczności wykonywania telefonów do każdego szpitala z osobna, istniałaby możliwość
prowadzenia poszukiwań poza normalnymi godzinami urzędowania administracji szpitali) oraz zapobiegałby nieuzasadnionemu inicjowaniu akcji poszukiwawczych, co oczywiście pozwoliłoby oszczędzić środki publiczne.
Zwracam się zatem z prośbą o rozważenie możliwości wdrożenia opisanych rozwiązań.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 23 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 roku (sygn. BPS/043-64-2764/14), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku
w sprawie rozważenia możliwości utworzenia rejestru mającego na celu gromadzenie
i wymianę informacji o ofiarach wypadków uprzejmie informuję, że zdarzenie, które
stało się podstawą złożenia oświadczenia przez Pana Senatora, stanowiło przedmiot
analizy i oceny Komendy Głównej Policji. Ustalenia, których dokonano w sprawie dotyczącej ww. zdarzenia nie wykazały, aby trudności zaistniałe w toku realizacji czynności poszukiwawczych przez Policję wynikały z braku narzędzi informacyjnych.
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W związku z powyższym, w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) brak
jest uzasadnienia dla utworzenia specjalnego narzędzia informacyjnego dedykowanego gromadzeniu i wymianie informacji o ofiarach wypadków.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
W przepisach rozdziału 9 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów określone zostały czyny, za popełnienie
których grozi nałożenie kary pieniężnej w trybie administracyjnym. Sankcja
ta, w zależności od rodzaju naruszenia, grozić może zarówno wysyłającemu,
jak i odbiorcy odpadów.
Warto w tym miejscu zauważyć, że, zgodnie z art. 183 §4 kodeksu karnego, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do
pięciu lat. Z kolei zgodnie z §6 przywołanego artykułu, jeżeli sprawca działa
nieumyślnie, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.
Przytoczone przepisy wskazują na to, że mamy w istocie do czynienia
z możliwością ukarania za popełnienie tego samego czynu zarówno w trybie
administracyjnym, jak i w trybie karnym. Sytuacja taka wydaje się stać
w sprzeczności z art. 2 konstytucji, w którym wyrażona została zasada demokratycznego państwa prawnego. Realizacja tej zasady przejawia się między innymi w zakazie podwójnego karania tej samej osoby za popełnienie
tego samego czynu.
W związku z tym proszę Pana Ministra o rozważenie odpowiedniej
zmiany przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
w taki sposób, aby jednoznacznie wykluczyć wątpliwości co do ich zgodności z ustawą zasadniczą.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Stanowisko
DYREKTORA DEPARTAMENTU
GOSPODARKI ODPADAMI
Warszawa, 20 listopada 2014 r.
Główny Inspektor
Ochrony Środowiska
Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu, do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, pismo Marszałka Senatu RP, znak BPS/043-64-2765/14, z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie
oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r.
Z poważaniem
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Gospodarki Odpadami
Małgorzata Szymborska
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Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 8.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 12 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2765/14, w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. wyjaśniam co następuje.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
przewiduje sankcje w postaci kar pieniężnych z tytułu międzynarodowego przemieszczania odpadów dokonanego z naruszeniem wymagań formalnoprawnych, obowiązujących w tym zakresie. Ww. ustawa w rozdziale 9. zawiera katalog kar pieniężnych nakładanych w zależności od kierunku przemieszczania odpadów z naruszeniem ww. wymagań oraz w zależności od rodzaju popełnionego naruszenia. Natomiast
w art. 183 §4 ustawy Kodeks karny stwierdza się, że karze określonej w art. 183 §1
(tj. pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat) podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.
Należy podkreślić, że nie wszystkie rodzaje naruszeń, skutkujące nałożeniem kary
pieniężnej na podstawie ww. ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
podlegają jednocześnie odpowiedzialności karnej na mocy art. 183 §4 ustawy Kodeks
karny. Z odpowiedzialności karnej całkowicie wyłączone są zachowania określone
w art. 33 ust. 3 (z wyjątkiem art. 33 ust. 3 pkt 7) ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a także zachowania określone w art. 33 ust. 1 i 2 z wyjątkiem
tych, które zostały określone w pkt 3 i 4 w ustępach 1 i 2. Powyższe zachowania nie
podlegają odpowiedzialności karnej z tej przyczyny, że nie kwalifikują się do działań
realizowanych „wbrew przepisom”, a jedynie do zakresu działań dokonywanych niezgodne z warunkami zezwolenia.
Odpowiedzialności karnej z tytułu przywozu odpadów do kraju, czy to w ramach
nielegalnego przemieszczania (art. 32 ust. 1), czy to z naruszeniem warunków zezwolenia (art. 33 ust. 1), podlega ten, kto przywozi odpady, natomiast sankcje administracyjne, nakładane w związku z ww. nielegalnym przemieszczeniem lub też naruszeniem warunków zezwolenia, kierowane są do odbiorcy odpadów. Oznacza to de facto,
iż zachowania podlegające odpowiedzialności karnej oraz sankcji administracyjnej nie
są tożsame.
Decyzje w sprawie nałożenia kary pieniężnej w trybie przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów wielokrotnie były przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Kontroli ww. Sądów podlegały także sprawy, w których Skarżący kwestionowali zasadność nałożenia kary pieniężnej z uwagi na fakt, iż na mocy prawomocnego wyroku
właściwego sądu zostały uznane za winne popełnienia czynu określonego w art. 183
§4 Kodeksu karnego, co w ocenie osób ukaranych stanowiło naruszenie art. 2 Konstytucji RP w zakresie podwójnego karania tej samej osoby za popełnienie tego samego
czynu. Sądy administracyjne nie zgodziły się z ww. zarzutem. Co więcej, ww. Sądy
nie dostrzegały konieczności skierowania zapytania do Trybunału Konstytucyjnego
w związku z zarzutami niekonstytucyjności przepisów ustawy o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów, o co występowały strony skarżące rozstrzygnięcia organów
Inspekcji Ochrony Środowiska. Jak wynika z prawomocnego orzeczenia Naczelnego
Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 1959/10 z dnia 22 grudnia 2011 r.), „Skazanie prawomocnym wyrokiem oraz nałożenie kary pieniężnej mają swoje źródło w różnych zachowaniach skarżącego polegających na przywozie odpadów oraz na odbiorze
odpadów. Nie ma tu zatem mowy o podwójnym ukaraniu za ten sam czyn”.
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Mając zatem na uwadze powyższe wyjaśnienia należy uznać, iż stosowanie przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów w zakresie kar pieniężnych oraz przepisu art. 183 §4 Kodeksu karnego, nie narusza zasad wynikających
z art. 2 Konstytucji RP to znaczy nie stanowi podwójnego karania za ten sam czyn.
Wobec tego nie znajduję uzasadnienia dla zmiany przepisów w tym zakresie.
Z poważaniem
MINISTER ŚRODOWISKA
Maciej H. Grabowski
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta
skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny
Zwracam się do Pana Ministra z apelem o podjęcie natychmiastowych
działań mających na celu uwolnienie polskiego misjonarza, księdza Mateusza Dziedzica, który w dniu 13 października został uprowadzony z misji katolickiej w miejscowości Baboua w Republice Środkowoafrykańskiej
przez rebeliantów. Pochodzący z Wyskitnej koło Grybowa kapłan, którego
znam bardzo dobrze – uczestniczyłem m.in. w jego uroczystościach prymicyjnych – poświęcił się na rzecz edukowania i ratowania od nędzy ubogich mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej. Dlatego przyłączam
się do prośby księdza biskupa ordynariusza diecezji tarnowskiej o modlitwę w intencji uprowadzonego, a do przedstawicieli polskich służb dyplomatycznych apeluję o podjęcie sprawnych i skutecznych działań na rzecz
uwolnienia misjonarza. O porwaniu ks. Mateusza Dziedzica poinformował
ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Informację
tę potwierdził nam ks. Piotr Boraca z Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie.
Proszę o informację o działaniach resortu w tej sprawie.
Stanisław Kogut

Odpowiedź
Warszawa, 24 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Stanisława Koguta (pismo nr BPS-043-64-2766/14 z dnia 12 listopada 2014 r.) w sprawie uprowadzenia polskiego
misjonarza, księdza Mateusza Dziedzica w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA)
uprzejmie informuję, co następuje.
Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacja o uprowadzeniu polskiego misjonarza dotarła w dniu 13 października 2014 r. Niezwłocznie po jej otrzymaniu zwołane zostało posiedzenie Zespołu Kryzysowego, w którym uczestniczył przedstawiciel
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W dniu 14 października 2014 r., na podstawie
upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Minister Spraw Zagranicznych powołał Międzyresortowy Zespół ds. Uprowadzeń Terrorystycznych Obywateli RP poza Granicami
Kraju (zgodnie z procedurą ujętą w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego), kierowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który od
tej pory zajmuje się sprawą uprowadzenia. Zespół pozostaje w stałym kontakcie m.in.
z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji, odpowiednimi instytucjami rządowymi w RŚA,
a także ze służbami dyplomatyczno-konsularnymi niektórych państw członkowskich
Unii Europejskiej.
Z uwagi na charakter zdarzenia niemożliwe jest na tym etapie przedstawienie
szczegółowych działań podejmowanych przez Zespół i inne zaangażowane instytucje
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rządowe. Pragnę jednak zapewnić Pana Senatora, że sprawa uwolnienia księdza Mateusza Dziedzica pozostaje jednym z priorytetów dla polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, która podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby w jak najkrótszym
czasie doszło do jego uwolnienia.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRNICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa,
Grzegorza Wojciechowskiego oraz Waldemara Kraski
skierowane do wójta gminy Korytnica Stanisława Komudzińskiego,
do starosty węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka,
do ministra środowiska Macieja Grabowskiego,
do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
oraz do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica, w szczególności w kwestiach związanych z udziałem Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Gminie
Korytnica w postępowaniach administracyjnych toczących się w przedmiotowej sprawie.
Szanowny Panie Wójcie!
Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2014 r. odmówił Pan dopuszczenia
stowarzyszenia do postępowania RK.6733.3.2014, prowadzonego z wniosku Spółki Wind Field Korytnica Sp. z o.o., o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego (m.in. budowa podziemnej sieci energetycznej),
argumentując swe stanowisko brakiem przedłożenia przez stowarzyszenie
jego „składu osobowego” oraz brakiem wykazania interesu społecznego
przez tę organizację. Proszę zatem o wskazanie przepisów, które uzależniają istnienie interesu społecznego od weryfikacji danych osobowych członków
stowarzyszenia, oraz wyjaśnienie, jakie informacje Pana zdaniem winny
być umieszczone w statucie owej organizacji społecznej, aby uznany został
związek celów stowarzyszenia z opisaną sprawą.
Szanowny Panie Starosto!
Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2014 r., znak: ŚRB.674.20.2014.WM,
odmówił Pan dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniach
administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę turbin wiatrowych ze
względu na brak interesu prawnego, opierając się na przepisach prawa budowlanego. Proszę wskazać, czy w przedmiotowej sprawie brany był również pod uwagę przepis art. 31 §1 k.p.a., który mówi o konieczności wykazania przez organizację społeczną jedynie zgodności celów statutowych
z toczącym się postępowaniem oraz interesu społecznego.
Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy o zbadanie zgodności niniejszej inwestycji z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zaleceniami wydawanymi przez poszczególne ministerstwa.
Szanowna Pani Premier!
Proceder nieuznawania interesu społecznego organizacji sprzeciwiających się budowie turbin wiatrowych występuje dziś w całej Polsce na szeroką skalę. Prosimy zatem o wydanie ogólnej opinii czy zalecenia, w którym przedstawione zostaną szczegółowe wyjaśnienia traktujące o zasadach
uznawania związku celów statutowych organizacji społecznych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi budowy elektrowni wiatrowych.
Poszczególne organa dokonują bowiem interpretacji poszczególnych statutów w sposób dalece swobodny i uznaniowy (w opisanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze również uznało brak interesu społecznego).
Nierzadko wymaga się również od organizacji społecznych szeregu wyjaśnień i uzasadnień, które – w naszej opinii – nie mają żadnego znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy.
Z poważaniem
Robert Mamątow
Grzegorz Wojciechowski
Waldemar Kraska
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Odpowiedź
WÓJTA GMINY KORYTNICA
Korytnica, 27.11.2014 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 12 listopada 2014 r. Nr BPS/043-64-2767-GM/14
przesyłające tekst wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Roberta Mamątowa, Grzegorza Wojciechowskiego i Waldemara Kraskę podczas 64. posiedzenia
Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r., przedstawiam stanowisko w sprawie.
Wójt jako organ administracji publicznej obowiązany jest działać na podstawie
przepisów prawa. Zgodnie z art. 31 §1 KPA możliwość dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony uzależniona została od łącznego
spełnienia dwóch przesłanek, tj. gdy jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji oraz gdy przemawia za tym interes społeczny. Organ administracji publicznej
obowiązany jest ustalić, iż w danej konkretnej sprawie wystąpiły obydwie przesłanki,
a zatem brak którejkolwiek z nich stanowi podstawę do odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym innej
osoby fizycznej lub prawnej.
Organ administracji publicznej nie jest upoważniony do uwzględnienia żądania organizacji społecznej automatycznie, z tego powodu, że jest ona formalnie organizacją
społeczną. W dalszym ciągu spoczywa na nim obowiązek zbadania, czy za udziałem danej organizacji w postępowaniu dotyczącym innej osoby przemawia interes społeczny.
Przesłanki z art. 31 §1 KPA, z uwagi na ich dość ogólny charakter, doczekały się
zdefiniowania dopiero przez doktrynę oraz judykaturę, które wypracowały sposób ich
rozumienia.
Odnosząc się zatem do przedstawionej kwestii wskazania przepisów prawa, które
uzależniałyby istnienie interesu społecznego od weryfikacji danych osobowych członków stowarzyszenia wskazać należy, iż, w braku wyraźnie sformułowanego przepisu,
organ administracji publicznej winien mieć na uwadze właśnie wypracowane stanowisko orzecznictwa. Wskazuje się w nim, iż przed dopuszczeniem organizacji społecznej
do udziału w postępowaniu należy zbadać czy chroni ona interes społeczny.
Dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, której członkowie
realizują własne indywidualne interesy, które mogą pozostawać w sprzeczności z interesem strony, byłoby niedopuszczalne (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 czerwca 2009 r., sygn. akt II OSK 897/08, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 825/13 czy
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 stycznia 2014 r.,
sygn. akt II SA/Ke 1001/13).
Wójt był zatem zobowiązany dążyć do wyjaśnienia, czy działanie stowarzyszenia
ma służyć partykularnym interesom samej organizacji społecznej lub jej poszczególnych członków, czy też jest jednak nakierowane na sprawowanie racjonalnie pojmowanej kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym dotyczącym innej
osoby. Dlatego podjął w pierwszej kolejności działania mające na celu ustalenie składu osobowego Stowarzyszenia.
Ponadto, wezwanie do przedłożenia listy członków stowarzyszenia jak również
uchwały Walnego Zebrania Członków powołujących Panią Krystynę Z. na stanowisko
przedstawiciela Stowarzyszenia, uzasadnione było bezwzględnym obowiązkiem ustalenia, czy żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu zostało złożone przez osobę
mającą w ogóle umocowanie do działania w imieniu Stowarzyszenia.
Wydawać by się mogło, że dostarczenie listy członków Stowarzyszenia czy też
uchwały Walnego Zebrania Członków nie powinno nastręczać żadnych trudności i jest
postępowaniem standardowym.
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Odnosząc się kolejno do kwestii informacji, jakie powinny być umieszczone w statucie organizacji społecznej, aby uznany został związek celów stowarzyszenia ze sprawą, wskazuję, iż związek między celami organizacji społecznej a przedmiotem sprawy
administracyjnej musi mieć charakter materialnoprawny, a nie tylko faktyczny. Cele
organizacji społecznej powinny być określone czytelnie i konkretnie, tak aby dawało to możliwość ustalenia, że działalność organizacji wiąże się ściśle z przedmiotem
sprawy, do udziału w której organizacja społeczna chce przystąpić na prawach strony
(tak jednolite orzecznictwo, m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1499/06).
W opisywanej sprawie rozważany był udział Stowarzyszenia w postępowaniu
w przedmiocie wydania dla osoby prawnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej podziemnej sieci energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej oraz przyłącza energetycznego 30 kV i przyłącza światłowodowego w obrębie gminy Korytnica.
Wydane przez Wójta Gminy Korytnica w dniu 5 sierpnia 2014 r. postanowienie
odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu (znak: RK.6733.3.2014) podlegało kontroli instancyjnej przez organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach. SKO w drodze postanowienia
z dnia 27 października 2014 r. (znak: SKO.4000-1392/2014) utrzymało w mocy postanowienie Wójta, nie stwierdzając jakichkolwiek naruszeń prawa. Postanowienie
Wójta oraz SKO pozostają w obrocie prawnym i zgodnie z art. 110 KPA w związku
z art. 126 KPA wiążą organ administracji publicznej, który je wydał, tak długo, aż nie
zostanie uchylone w drodze kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne.
Podkreślić dodatkowo należy, iż na gruncie postępowań o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, organ administracji obowiązany jest każdorazowo rozważyć
interes społeczny zgłaszającej się organizacji społecznej, także przez pryzmat możliwości
realizacji tego interesu w odrębnym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. W sytuacji bowiem prowadzenia postępowań nie na podstawie przepisów
ww. ustawy dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach
strony powinno następować tylko wyjątkowo, jako że istnieje odrębny rodzaj postępowań, w których przewidziane są szczególne instrumenty umożliwiające społeczeństwu
zajęcie i wyrażenie stanowiska. Na powyższe zwraca uwagę m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OSK 122/11.
W opisywanej sprawie z uwagi na zamiar budowy przez inwestora średniej wielkości farmy wiatrowej, stanowiącej instalację wykorzystującą do wytwarzania energii
elektrycznej energię wiatru, niezbędne było przeprowadzenie procedury oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko (w ramach procedury prowadzącej do wydania decyzji
środowiskowej). Decyzja środowiskowa została wydana przez Wójta Gminy Korytnica
w dniu 26 listopada 2012 r., znak: RK.6220.3.2011/12, i była przedmiotem kontroli
zarówno przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, jak i organy Policji
i Prokuratury. Żaden z tych organów nie znalazł jakiejkolwiek podstawy do jej zakwestionowania, czy też zakwestionowania działania Gminy.
Podkreślić należy, iż w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko, społeczeństwo miało zagwarantowaną prawnie możliwość zapoznania
się z dokumentami dotyczącymi planowanej inwestycji oraz mogło zgłaszać uwagi
i wnioski. Co więcej, zgodnie z art. 44 tej ustawy, organizacja społeczna będąca organizacją ekologiczną (czyli organizacja taka jak Stowarzyszenie), dopuszczana
jest do tego rodzaju postępowań automatycznie, bez obowiązku wykazywania
interesu społecznego. Stowarzyszenie (członkowie Stowarzyszenia) nie wyrazili
chęci udziału w tym postępowaniu.
Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą pomocne.
Z poważaniem
WÓJT GMINY KORYTNICA
Stanisław Komudziński
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Odpowiedź
STAROSTY WĘGROWSKIEGO
Węgrów, 26 listopada 2014 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo z dnia 12 listopada 2014 roku, doręczone w dniu 17 listopada 2014 roku, Starosta Węgrowski wyjaśnia, co następuje.
Zgodnie z przepisami art. 31 §1 kodeksu postępowania administracyjnego, organizacja społeczna (a zatem również organizacja społeczna o charakterze ekologicznym)
może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzależnione celami
statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Jednakże ta ogólna regulacja została istotnie ograniczona w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę.
Stosownie bowiem do przepisów art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, stronami postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę mogą być
wyłącznie inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Ustawodawca zdecydował się
na wyłączenie możliwości udziału w postępowaniu organizacji społecznych, wskazując,
w art. 28 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, że przepisu art. 31 k.p.a. nie stosuje się w postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę. Wyjątek od tej reguły przewiduje art. 28
ust. 4 Prawa budowlanego stanowiący, że przepis art. 28 ust. 3 Prawa budowlanego nie
znajduje zastosowania w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, jeśli postępowanie to wymaga udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, organizacje
ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia
w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim
na prawach strony. Przepisu art. 31 §4 k.p.a. nie stosuje się. Przywołane wyżej przepisy
wskazują, że zasadą postępowania w przedmiocie decyzji o pozwoleniu na budowę jest
niemożność udziału w nim organizacji społecznych, jednakże ustawodawca dopuścił
jeden wyjątek, jakim jest udział organizacji ekologicznej, o jakiej mowa w art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Definicję legalną organizacji ekologicznej zawarto w art. 3 ust. 1 pkt 10 powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którą przez organizację ekologiczną należy rozumieć
organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska. Z żądaniem
wszczęcia postępowania z urzędu lub dopuszczenia organizacji społecznej do udziału
w toczącym się postępowaniu, na podstawie art. 31 §1 k.p.a., organizacja społeczna
może wystąpić, jeżeli spełnione są następujące przesłanki. Postępowanie musi dotyczyć sprawy innej osoby, czyli nie może dotyczyć samej organizacji (stowarzyszenia),
postępowanie powinno dotyczyć zakresu działalności organizacji objętej jej celami
statutowymi, organizacja społeczna musi wykazać interes społeczny, który zamierza
chronić. Organizacja społeczna powinna zatem wykazać dopuszczalność żądania oraz
zasadność udziału w postępowaniu, ponieważ udział organizacji społecznej w sprawie
nie jest obojętny dla stron.
Mając na uwadze treść art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, który stanowi, że organizacja
ekologiczna, która powołuje się na swoje cele statutowe może zgłosić swój udział do
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postępowania wymagającego udziału społeczeństwa należy stwierdzić zatem, że dla
dopuszczenia organizacji ekologicznej w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę niezbędne jest ustalenie, że dane postępowanie administracyjne jest postępowaniem, w którym wymagany jest udział społeczeństwa. Ustalenie
w tym przedmiocie możliwe jest wyłącznie w oparciu o konkretny przepis prawa materialnego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem – nie wystarczy w tej kwestii samo
przekonanie organizacji społecznej o niezbędności jej udziału w określonym postępowaniu administracyjnym, lecz dopuszczalność tego udziału musi być wynikiem istnienia odpowiedniej ku temu normy prawa materialnego przewidującej ten udział (tak
też: wyrok NSA z dnia 1 lutego 2012 r. sygn. akt II OSK 2580/11, LEX nr 1138184).
Nawet sama okoliczność, że postępowanie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań toczyło się z udziałem społeczeństwa nie przesądza o istnieniu podstaw prawnych
do dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu w przedmiocie
pozwolenia na budowę. Z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
wynika, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę udział
społeczeństwa jest wymagany wyłącznie w przypadku ponownego przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 88 ust. 1 i art. 90 ust. 2
pkt 1 ustawy). Ocena ta jest przeprowadzana w ściśle określonych w tej ustawie przypadkach, a mianowicie gdy:
1) konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 61 ust. 1
pkt 2 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) albo
2) na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złoży do
organu właściwego do wydania decyzji (art. 88 ust. 1 pkt 1), albo
3) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 88
ust. 1 pkt 2).
Przy rozpatrywaniu wniosku Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Gminie Korytnica
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwoleń
na budowę turbin wiatrowych ustalono, że w sprawie nie zaistniał chociażby jeden
z wyżej wskazanych przypadków, w których w postępowaniu o udzielenie pozwolenia
na budowę wymagane jest ponownie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Korytnica z dnia 26.11.2012
roku nr RK.6220.3.2011/12 o środowiskowych uwarunkowaniach nie nałożono na
inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W razie bowiem
zaistnienia jednego z wyżej wskazanych przypadków zaistniałaby dopiero konieczność
analizy wniosku w kontekście przesłanek określonych w art. 31 §1 pkt 2 k.p.a. w zakresie objętego hipotezą: „jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji
i gdy przemawia za tym interes społeczny”, którego stosowania art. 44 nie wyłącza.
Jak wskazano wyżej – w niniejszej sprawie ustalono, że w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie nałożono na inwestora obowiązku sporządzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania o udzielenie
pozwolenia na budowę, a Starosta Węgrowski był związany stanowiskiem wyrażonym
w decyzji Wójta Gminy Korytnica z dnia 26.11.2012 roku. nr RK.6220.3.2011/12
o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji, o braku konieczności
przeprowadzenia tej ponownej oceny. Na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na
budowę nie można bowiem badać zasadności nałożenia czy też nienałożenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jak wynika z powyższego – w przedmiotowym stanie faktycznym nie zaistniały
przesłanki pozwalające na dopuszczenie Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Gminie
Korytnica do udziału w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na
budowę z wniosku Wind Field Korytnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Stowarzyszenie nie przedłożyło żadnego dowodu wskazującego na istnienie zagrożenia dla środowiska w związku z pracą projektowanej farmy wiatrowej, co pozwo-
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liłoby na uznanie, że interes społeczny przemawia za dopuszczeniem tej organizacji
do udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Istnienie interesu społecznego nie może wynikać z samego faktu, że wnioskodawca jest
uczestnikiem wielu innych postępowań.
Dalej organ wyjaśnił, że zagrożenia środowiska planową inwestycją były przedmiotem postępowania zakończonego decyzją Wójta Gminy Korytnica z dnia (...) nr (...)
o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. W tej decyzji Wójt nie
nałożył na inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono zatem zagrożeń
ekologicznych, uzasadniających konieczność przeprowadzenia kolejnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przy udzielaniu pozwolenia na budowę, a w konsekwencji możliwość udziału organizacji społecznej w takim postępowaniu.
Z poważaniem
Krzysztof Fedorczyk
STAROSTA WĘGROWSKI

Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 9 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Roberta Mamątowa, przekazane
przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
pismem z 14 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2767-MS/14, w sprawie budowy
farmy wiatrowej na terenie gminy Korytnica, przekazuję stosowne wyjaśnienia.
Z uzyskanych przez Ministerstwo Środowiska informacji wynika, że w przedmiotowej sprawie, Wójt Gminy Korytnica decyzją z dnia 26 listopada 2012 r., znak:
RK.6220.3.2011/12, określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod
nazwą „Farma Wiatrowa Korytnica N” polegającego na budowie zespołu 39 elektrowni
wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i techniczną, zlokalizowanego na terenie gmin Korytnica i Liw ze strefą oddziaływania na
teren gminy Dobre i gminy Wierzbno. Przed wydaniem decyzji, przeprowadzona została ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, której jednym z elementów
było zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, stosownie do
brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), dalej
jako ustawa ooś.
W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, na zasadzie określonej
w art. 44 ust. 1 ustawy ooś, organizacje ekologiczne, powołując się na swoje cele statutowe, uczestniczą na prawach strony. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 3
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ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, organizacjami ekologicznymi są organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona środowiska. Organizacjom takim służy m.in. prawo wniesienia odwołania, także w przypadku, gdy nie brały udziału w postępowaniu
pierwszoinstancyjnym, a także odpowiednio skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu drugiej instancji. W toku całego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach organizacje społeczne, czyli organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne (art. 5 §2 pkt 5 Kodeksu
postępowania administracyjnego, dalej jako k.p.a.), mogą wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony pod warunkiem wykazania
zgodności swojego celu statutowego z przedmiotem postępowania oraz ważnego interesu społecznego, przemawiającego za ich udziałem (art. 31 §1 pkt 2 k.p.a.). Dodatkowo,
w związku ze sformułowanymi w oświadczeniu senatorów pytaniami, wyjaśnić można,
że przed dopuszczeniem organizacji społecznej do udziału w postępowaniu organ obligatoryjnie analizuje na podstawie wniosku czy obie wymienione wyżej przesłanki są
spełnione łącznie, a wcześniej bada także wniosek pod względem formalnym, w tym
weryfikuje czy sposób reprezentacji danej organizacji jest prawidłowy.
Jak wynika z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Korytnica, żadna z organizacji ekologicznych lub społecznych, nie zgłosiła chęci udziału w postępowaniu prowadzonym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie
mając na względzie prośbę sformułowaną w oświadczeniu o zbadanie zgodności niniejszej inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa, uprzejmie informuję, że Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróci się do Wójta Gminy Korytnica o przekazanie akt
sprawy zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada
2012 r., wydanej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma Wiatrowa Korytnica N”, w celu
zbadania poprawności przeprowadzonego postępowania i wydanego rozstrzygnięcia.
Na podstawie otrzymanej dokumentacji możliwe będzie przeanalizowanie zasadności
podejmowania dalszych działań w trybie art. 76 ustawy ooś, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2–4 ustawy ooś,
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może
być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski

Odpowiedź
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana senatora Roberta Mamątowa, Grzegorza Wojciechowskiego i Waldemara Kraski podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. przekazanego przez Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałek
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Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z 14 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2767-MŚ/14, w sprawie budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Korytnica, przekazuję dodatkowe wyjaśnienia.
W przywołanym na wstępie oświadczenia wnioskodawcy wnieśli m.in. o zbadanie
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 39 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
elektroenergetyczną i techniczną, zlokalizowanego na terenie gmin Korytnica i Liw ze
strefą oddziaływania na teren gminy Dobre i gminy Wierzbno.
W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 9 grudnia 2014 r., znak: DLP-V-070-103/49910/14/AN resort środowiska zobowiązał się do przeanalizowania zasadności podejmowania dalszych działań w trybie art. 76 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), dalej jako ustawa ooś.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dalej GDOŚ, korzystając ze swoich
uprawnień określonych w art. 76 ustawy ooś, zwrócił się do Wójta Gminy Korytnica
pismem z dnia 8 grudnia 2014 r., znak: DOOŚ-oaL070.583.2014.AB.2, o przekazanie akt sprawy zakończonej decyzją tego organu z dnia 26 listopada 2012 r., znak:
RK.6220.3.2011/12, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Art. 76 ustawy ooś stanowi, że w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, GDOŚ kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek
o stwierdzenie nieważności tej decyzji lub orzeczeń do samorządowych kolegiów odwoławczych w odniesieniu do tych decyzji. Prerogatywa, określona w przepisie, nie jest
jednoznaczna ze stwierdzeniem nieważności na podstawie art. 156 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267
ze zm.), dalej k.p.a., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez
organy gminy. Organem wyższej instancji w stosunku do organu gminy, właściwym
zgodnie z art. 157 ust. 1 k.p.a. do stwierdzenia nieważności jego decyzji, jest wyłącznie samorządowe kolegium odwoławcze, w przedmiotowym przypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, dalej SKO w Siedlcach. Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, korzystając z dyspozycji zawartej w art. 76 ustawy ooś, posiada
możliwość inicjacji postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności takich decyzji,
działając jako podmiot występujący na prawach strony postępowania. Postępowanie
w sprawie stwierdzenia nieważności jest nadzwyczajnym postępowaniem weryfikującym, którego istota polega na analizie wystąpienia w decyzji ciężkich wad prawnych,
określonych w art. 156 §1 k.p.a. Jedynie wystąpienie w decyzji takich wad, skutkować
może stwierdzeniem jej nieważności.
Z przekazanej przez Wójta Gminy Korytnica przy piśmie z dnia 15 grudnia 2014 r.,
znak: RK.6220.3.2011/12/13/14, dokumentacji sprawy oraz z informacji uzyskanych telefonicznie od SKO w Siedlcach wynika, że wniosek o stwierdzenie nieważności
wskazanej decyzji został złożony w dniu 12 lutego 2014 r. przez Starostę Węgrowskiego. Biorąc pod uwagę brak legitymacji procesowej Starosty Węgrowskiego oraz
brzmienie art. 157 §1 k.p.a. stanowiącego, że postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności może zostać wszczęte także z urzędu, SKO w Siedlcach dokonało analizy
akt sprawy i stwierdziło brak wystąpienia przesłanek do stwierdzenia nieważności
i tym samym podstaw do wszczęcia przedmiotowego postępowania z urzędu.
W świetle powyższych wyjaśnień, kierowanie przez GDOŚ w trybie art. 76 ustawy
ooś wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Korytnica z dnia 26 listopada 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach analizowanego przedsięwzięcia,
uznać należy za bezzasadne.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski
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Odpowiedź
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Warszawa, 12 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2014 r. znak: SPRM-4813-742-(1)/14, dotyczące prośby o ustosunkowanie się Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
w porozumieniu z Ministrem Środowiska, do wniosków zawartych w oświadczeniu
złożonym przez Senatora Roberta Mamątowa podczas 64. posiedzenia Senatu RP
w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zbadania
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami wydawanymi przez
poszczególne ministerstwa budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica,
w tym w szczególności w kwestiach związanych z udziałem Stowarzyszenia Stop
Wiatrakom w Gminie Korytnica w postepowaniach administracyjnych toczących się
w przedmiotowej sprawie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, przekazuję stosowne wyjaśnienia.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z zakresu planowania przestrzennego, lokalizacja elektrowni wiatrowych może następować w aktach prawa miejscowego
– uchwałach w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Możliwość ustalania w planach miejscowych lokalizacji elektrowni wiatrowych wynika z tzw. władztwa planistycznego gminy, tj. kompetencji gminy w zakresie ustalania
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu. Ww. kompetencje gminy reguluje
przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), zwanej dalej „upzp”, w myśl
którego kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym
m.in. uchwalanie planów miejscowych, należy do zadań własnych gminy. W przypadku braku planu miejscowego ustalenie lokalizacji inwestycji odbywa się w oparciu
o decyzję o warunkach zabudowy, o czym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 upzp, o ile spełnione są warunki określone w art. 61 upzp.
Przepis art. 15 ust. 3 pkt 3a upzp stanowi, że w planie miejscowym określa się
w zależności od potrzeb granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa
w art. 10 ust. 2a tej ustawy, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Zgodnie z art. 10
ust. 2a ww. ustawy, jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów,
na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu,
w studium ustala się ich rozmieszczenie. Z brzmienia powyższego przepisu wynika,
że w przypadku, gdy rada gminy nie wyznaczy w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, nie ma możliwości przeznaczenia w planie miejscowym terenów pod ww. cel. Wynika to z faktu, iż plan miejscowy nie może naruszać ustaleń
studium. Sposób sformułowania art. 10 ust. 2a upzp wskazuje na brak możliwości
skutecznego zawarcia w studium ogólnego stwierdzenia, o dopuszczalności lokalizacji „odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW”, czy też „elektrowni
wiatrowych” na obszarze całej gminy, bez wskazania na jakich obszarach lokalizacja
taka jest dopuszczalna.
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Zarówno projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają, zgodnie z przepisem art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, dotyczącej projektów wskazanych dokumentów. W ramach tej procedury sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko (uregulowana w przepisie art. 51 tej ustawy), obejmująca m.in. analizę i ocenę dotyczącą m.in.:
a) istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich,
pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz,
klimat, zasoby naturalne.
Inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowej może zatem podlegać postępowaniu w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, o którym mowa w przepisie art. 59 ust. 1 ustawy ooś.
Obecnie, przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego nie
zawierają zapisów, dotyczących jednoznacznie określonej minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, jednak nie oznacza to,
że lokalizacja takiej inwestycji może być dowolna. Na podstawie ustawy ooś prowadzone są postępowania w przedmiocie określenia wpływu inwestycji oraz planów i programów na środowisko, w tym na zdrowie człowieka. Odpowiednim postępowaniom podlegają zarówno przepisy aktów planistycznych wymienione wyżej oraz przedsięwzięcia
wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), w tym m.in. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej
energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz
lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (jako mogące zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko), a także elektrownie wiatrowe zlokalizowane na
obszarach objętych formami ochrony przyrody i o całkowitej wysokości nie niższej niż
30 metrów (jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). W toku
postępowań przeprowadza się ekspertyzy pozwalające na stwierdzenie, czy możliwa
jest lokalizacja tego typu inwestycji w proponowanym przez inwestora miejscu, w tym
biorąc pod uwagę jej różnorodne oddziaływania na otoczenie. Regulacje, dotyczące
tzw. postępowań środowiskowych leżą w gestii Ministra Środowiska, zaś efekty tych
postępowań uwzględniane są na etapie lokalizacji inwestycji lub opracowywania aktów planistycznych.
Należy pamiętać, że obok norm, dotyczących dystansu od zabudowań, elektrownie wiatrowe spełniać muszą również szereg innych wymagań środowiskowych, np.
w zakresie hałasu. W efekcie, prawidłowe określenie i realizacja tych norm prowadzić
powinna do odsunięcia planowanych inwestycji od zabudowań mieszkaniowych, czy
zagrodowych czasem na znaczną odległość.
Podkreślić należy, iż w odniesieniu do elektrowni wiatrowych brak jest obecnie
jednego zbioru przepisów z zakresu Prawa budowlanego, kompleksowo regulujących
sposób ich sytuowania, tak jak ma to miejsce w przypadku np. budynków (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Wymagania, dotyczące lokalizacji takich obiektów są,
w związku z tym, określane na wcześniejszych, opisanych wyżej, etapach procesu
inwestycyjno-budowlanego.
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Równocześnie należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym nadzór nad
działalnością gminną regulują przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). Stosownie do art. 86 tej ustawy organami nadzoru nad działalnością gminną są wojewoda,
Prezes Rady Ministrów, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w zakresie jego zadań własnych,
pod względem ich legalności i rzetelności, jak wskazano powyżej, sprawuje wojewoda. Zagadnienie ww. nadzoru reguluje przepis art. 90 ustawy o samorządzie
gminnym. Zgodnie z nim wszystkie uchwały rady gminy są przesyłane wojewodzie
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Ustawa daje wojewodzie możliwość stwierdzenia nieważności uchwały w całości
lub w części w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały, przy
czym podstawą do takiego stwierdzenia może być tylko sprzeczność (niezgodność)
uchwały z prawem (art. 85). Po upływie 30 dni wojewoda nie może we własnym
zakresie stwierdzić nieważności uchwały. Może natomiast zaskarżyć tę uchwałę do
sądu administracyjnego. Potwierdzeniem tego przepisu są regulacje art. 12 ust. 2
oraz art. 20 ust. 2 upzp.
Minister Infrastruktury i Rozwoju nie posiada kompetencji w zakresie nadzoru
nad działalnością planistyczną gminy, w tym w zakresie oceny zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przypomnieć należy, że przepisy art. 18 ust. 1 i 2 upzp umożliwiają wniesienie
na piśmie uwag każdemu, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11 ww. ustawy. W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 7 upzp rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta
o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu
tego studium, wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczących projektu tego planu – nie podlegają zaskarżeniu do
sądu administracyjnego.
Zgodnie zaś z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny
lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Stanowisko w tej kwestii wyraził w wyroku z dnia 28 stycznia 2009 r. o sygn. akt II
SA/Gd 564/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który orzekł, iż skargę
na tak podjętą uchwałę można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym
lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę,
przy czym wniesienie skargi w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym nie jest
ograniczone terminem powiązanym z datą podjęcia, czy ogłoszenia kwestionowanego aktu. Podkreślenia wymaga fakt, że nieskorzystanie z prawa do wnoszenia uwag
przed uchwaleniem planu nie uniemożliwia późniejszego kwestionowania prawidłowości podjętej uchwały.
Przedstawiając powyższe należy także zauważyć, że w dniu 23 października
2014 r. do Marszałka Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie
z uzasadnieniem projektu, założeniem ww. nowelizacji jest wprowadzenie stosunkowo niewielkich i nieskomplikowanych zmian, które wyjdą naprzeciw postawionym
problemom i poprawią sytuację w zakresie bezpieczeństwa obywateli i środowiska
oraz kontroli i partycypacji społecznej w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Projektowane regulacje zmierzają do spójnego i systemowego uregulowania kwestii
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Proponuje się wprowadzenie jednoznacznych regulacji, dotyczących lokalizacji OZE, zapewnienie efektywnego udziału społeczeństwa
w procesie lokalizacji OZE oraz wprowadzenie regulacji zapewniających spójność pro-
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jektowanych rozwiązań z zapisami projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, dzięki której prosumenci będą mieli możliwość lokalizowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym elektrowni wiatrowych, bez konieczności
uchwalania planów miejscowych dedykowanych tym inwestycjom. W projekcie m.in.
zakłada się, iż lokalizacja OZE o mocy przekraczającej 40 kW będzie się odbywała
wyłącznie w oparciu o plan miejscowy, a więc z udziałem społeczeństwa, wypłata odszkodowań związanych ze spadkiem cen nieruchomości będzie zadaniem inwestora.
Jednocześnie, w projekcie wprowadza się kategorię obiektu budowlanego „Kategoria
XXIX – wolnostojące kominy i maszty, w tym maszty elektrowni wiatrowych”, a w celu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania całej elektrowni wiatrowej wprowadza się
obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku elektrowni wiatrowej) decyzji, o której
mowa w art. 14 ustawy o dozorze technicznym, zezwalającej na eksploatację urządzeń
technicznych elektrowni wiatrowej.
Jednocześnie należy dodać, iż z uzyskanych przez Ministerstwo Środowiska informacji wynika, że w przedmiotowej sprawie, Wójt Gminy Korytnica decyzją z dnia
26 listopada 2012 r., znak: RK.6220.3.2011/12, określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma Wiatrowa Korytnica N” polegającego na
budowie zespołu 39 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i techniczną, zlokalizowanego na terenie gmin Korytnica
i Liw ze strefą oddziaływania na teren gminy Dobre i gminy Wierzbno. Przed wydaniem
decyzji, przeprowadzona została ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
której jednym z elementów było zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś.
W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, na zasadzie określonej
w art. 44 ust. 1 ustawy ooś, organizacje ekologiczne, powołując się na swoje cele
statutowe, uczestniczą na prawach strony. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, organizacjami ekologicznymi są organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona środowiska. Organizacjom takim
służy m.in. prawo wniesienia odwołania, także w przypadku, gdy nie brały udziału
w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, a także odpowiednio skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu drugiej instancji. W toku całego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organizacje społeczne,
czyli organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne
(art. 5 §2 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej jako k.p.a.), mogą
wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony pod warunkiem wykazania zgodności swojego celu statutowego z przedmiotem
postępowania oraz ważnego interesu społecznego, przemawiającego za ich udziałem
(art. 31 §1 pkt 2 k.p.a.). Dodatkowo, w związku ze sformułowanymi w oświadczeniu
senatorów pytaniami, wyjaśnić można, że przed dopuszczeniem organizacji społecznej do udziału w postępowaniu organ obligatoryjnie analizuje na podstawie wniosku
czy obie wymienione wyżej przesłanki są spełnione łącznie, a wcześniej bada także
wniosek pod względem formalnym, w tym weryfikuje czy sposób reprezentacji danej
organizacji jest prawidłowy.
Jak wynika z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Korytnica, żadna z organizacji ekologicznych lub społecznych, nie zgłosiła chęci udziału w postępowaniu prowadzonym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie mając na względzie prośbę sformułowaną w oświadczeniu o zbadanie
zgodności niniejszej inwestycji z obowiązującymi przepisami prawa, uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróci się do Wójta Gminy Korytnica o przekazanie akt sprawy zakończonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 listopada 2012 r., wydanej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma
Wiatrowa Korytnica N”, w celu zbadania poprawności przeprowadzonego postępowania i wydanego rozstrzygnięcia. Na podstawie otrzymanej dokumentacji możliwe
będzie przeanalizowanie zasadności podejmowania dalszych działań w trybie art. 76
ustawy ooś, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których

84

64. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2014 r.

mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2–4 ustawy ooś, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Paweł Orłowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jak wynika z raportu ONZ, Polska zajęła dopiero 42. miejsce na świecie pod względem rozwoju e-administracji. Problemy występują zarówno
w przypadku działania administracji rządowej, jak i samorządowej. Dużo
słabiej oceniono możliwość elektronicznej partycypacji w działaniach administracji – Polska zajęła 65. miejsce pod tym względem.
Wprowadzanie nowych systemów jest dużym wyzwaniem dla administracji państwowej. Można wskazać przykłady tanich rozwiązań, z których
korzysta bardzo dużo osób. Wzorowym przykładem jest system e-Deklaracje,
z którego skorzystało ponad 5 milionów osób.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie są roczne koszty funkcjonowania takich systemów jak: system
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców?
2. Jakie są plany ministerstwa w związku z dalszym rozwojem e-administracji?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 3 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 r., dotyczącego oświadczenia
złożonego przez Senator RP Panią Andżelikę Możdżanowską podczas 64. posiedzenia
Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. (BPS/043-64-2768/14), uprzejmie informuję,
iż w zakresie systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym do udzielenia
odpowiedzi jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w zakresie systemu Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Odnosząc się do systemu ePUAP, koszty poniesione na jego realizację i utrzymanie
przedstawiają się następująco:
∙ Realizacja projektu:
– w 2012 r. – 2,3 mln zł,
– w 2013 r. – 27,4 mln zł,
– w 2014 r. do dnia 30 września – 5,32 mln zł,
∙ utrzymanie projektu:
– w 2012 r. – 14,27 mln zł,
– w 2013 r. – 17,19 mln zł,
– w 2014 r. – 8,08 mln zł.
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Ponadto informuję, iż na dzień dzisiejszy możemy mówić o 1 mln rocznie dokumentów przesłanych drogą elektroniczną ePUAP.
Odnosząc się natomiast do drugiego pytania dotyczącego planów ministerstwa
w związku z dalszym rozwojem e-administracji informuję, iż celem działań podejmowanych w obszarze informatyzacji administracji publicznej jest stworzenie spójnego,
logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na
poziomie krajowym i europejskim, w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. W związku z tym, prowadzone są intensywne działania mające na celu rozwój
e-usług publicznych. Na bazie dotychczasowych prac powstało szereg e-usług dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców, których liczba użytkowników wciąż rośnie.
W ramach tych działań istotna jest budowa i rozwój elektronicznej administracji,
dlatego ważne jest wdrażanie i promowanie standardów interoperacyjności w celu
zapewnienia zdolności współdziałania różnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, a także podniesienie jakości i dostępności świadczonych przez
administrację publiczną usług.
Rezultatem szeroko zakrojonych działań jest:
∙ powszechny dostęp do licznych e-usług publicznych;
∙ zmniejszenie liczby i obiegu dokumentów papierowych i zmniejszenie obciążeń
administracyjnych;
∙ bezpieczeństwo korzystania z sieci i zapewnienie ochrony danych;
∙ obniżenie kosztów funkcjonowania administracji i obsługi obywatela.
Jednym z najważniejszych zadań w ramach rozwoju e-administracji jest integracja
usług elektronicznych świadczonych przez jednostki całej administracji publicznej dla
obywateli i przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to, że klient może zrealizować od początku do końca całą „swoją sprawę w jednym miejscu”. Działania te zakładają zarówno pełne wykorzystanie funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej ePUAP, która ma być jednym miejscem dostępu do e-usług publicznych
świadczonych przez administrację, a także integrację e-usług świadczonych za pośrednictwem platform dziedzinowych: w zakresie zdrowia, podatków, zabezpieczenia
społecznego, dostępu i wykorzystania danych przestrzennych itd., a także platform
regionalnych zbudowanych przez JST. ePUAP umożliwia podmiotom administracji
publicznej bezpłatne udostępnienia e-usług, a także daje obywatelowi możliwość kontaktu z urzędem bez wychodzenia z domu.
Realizacja usług administracji publicznej wymaga sprawnego mechanizmu identyfikacji użytkowników i zastosowania przyjaznych dla użytkownika, ale jednocześnie
bezpiecznych, mechanizmów uwierzytelnienia, odpowiednich do ryzyk właściwych dla
danej usługi, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z ochroną prywatności. Istotną rolę w tym zakresie spełnia profil zaufany ePUAP, który jest bezpłatnym
narzędziem identyfikacji użytkowników w systemach teleinformatycznych podmiotów
publicznych.
Z punktu widzenia obywatela najważniejsza jest wygoda załatwiania spraw urzędowych, w tym związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw związanych z ochroną zdrowia, poszukiwaniem pracy, regulowaniem należności, zdobywaniem wiedzy i wykształcenia, a także korzystania z zasobów kultury. E-usługi dla
obywateli zapewniają oszczędność czasu, ograniczając konieczność osobistego stawienia się w urzędzie tylko do przypadków niezbędnych. Przy wykorzystaniu e-usług
jest możliwe załatwianie spraw niezależnie od miejsca pobytu i stosowanej technologii
służącej do korzystania z sieci, sprzętu, oprogramowania oraz wykorzystywanego kanału komunikacji elektronicznej.
Ponadto, zwraca się uwagę na wysoką korelację między PKB a dostępnością usług
administracji elektronicznej. Powszechna administracja elektroniczna przyczynia się
do podniesienia konkurencyjności kraju oraz umożliwia organom administracji publicznej oferowanie lepszej jakości usług w bardziej ekonomiczny sposób. Popiera się
zatem tworzenie warunków dla wsparcia elektronicznej gospodarki i ułatwienie polskim przedsiębiorcom uczestnictwa w europejskim i światowym rynku.
Badania przeprowadzone w jednostkach polskiej administracji wskazują na narastające dysproporcje w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do
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wsparcia działań administracji: stale rosnące koszty wdrażania i utrzymania rozwiązań teleinformatycznych powodują, iż od dużych jednostek świadczących e-usługi dla
obywateli i firm na poziomie europejskim, coraz mocniej odbiegają in minus jednostki
małe, świadczące e-usługi w bardzo ograniczonym zakresie lub praktycznie nieświadczące ich. Rozwiązaniem, które pozwala wyjść z opisanego wyżej dodatniego sprzężenia zwrotnego jest stosowanie rozwiązań bazujących na centralizacji zasobów teleinformatycznych i zapewnieniu dostępu do nich poprzez sieć – chmury obliczeniowej.
Należy również zwrócić uwagę, iż dotychczasowy proces informatyzacji charakteryzował się rozwiązaniami wyspowymi, które odpowiadały zapotrzebowaniu poszczególnych sektorów administracji publicznej, jednak nie zapewniały dostatecznej interoperacyjności systemów, co mogło mieć negatywny wpływ na realizację e-usług.
W związku z powyższym, niezbędne stało się wprowadzenie nowego instrumentu
planowania i koordynacji informatyzacji działalności podmiotów publicznych, którym jest, ustanawiany w drodze uchwały Rady Ministrów, Program Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa. PZIP jest strategicznym dokumentem opisującym działania
zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług
publicznych, w ramach którego określono działania do przeprowadzenia o charakterze naprawczym i rozwojowym.
Przykładem powyższego jest planowane uruchomienie Państwowej Chmury Obliczeniowej dla całej administracji publicznej, która pozwoli nie tylko na efektywne współkorzystanie z infrastruktury administracji (sieć, serwerownie, moc obliczeniowa, aplikacje) na poziomie centralnym oraz regionalnym, ale też sprawniejsze wdrażanie e-usług
dla obywateli i firm. Zakłada się, że działania w tym zakresie mają docelowo stworzyć
dla jednostek administracji publicznej warunki dla rozwoju nowych i integracji już eksploatowanych systemów teleinformatycznych, a w szczególności warunki dla:
1. integracji zasobów teleinformatycznych całej administracji, zarówno centralnej
jak i samorządowej;
2. świadczenia usług elektronicznych na rzecz obywatela i przedsiębiorcy w pełnym zakresie (bez „dziur” wynikających z nieświadczenia usług przez niektóre
jednostki);
3. usprawnienia, integracji i przebudowy wewnętrznych procesów biznesowych
jednostek administracji w obszarze świadczenia usług elektronicznych świadczonych na rzecz obywatela i przedsiębiorcy;
4. konsolidacji i racjonalizacji wydatków inwestycyjnych całej administracji w obszarze TIK.
Podkreślenia również wymaga, iż zwiększanie jakości usług administracji publicznej należy realizować poprzez transformację organizacyjną całej administracji.
„Transformacja organizacji jest szczególnym rodzajem zmiany organizacyjnej, która
polega na przekształceniu tej organizacji pomiędzy dwoma punktami w czasie w celu
przystosowania jej do efektywniejszego działania w przyszłości, szczególnie poprzez
stworzenie nowych relacji między organizacją a jej otoczeniem”. (Sobczak, A. „Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego”, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Zeszyt 24/2012). Takie zwiększenie efektywności służy lepszemu osiąganiu celów strategicznych organizacji państwowej.
Transformację organizacyjną państwa w obszarze informatyzacji można przeprowadzić tworząc i wdrażając architekturę korporacyjną państwa, rozumianą jako bazujące na modelach i pryncypiach architektonicznych narzędzie (mechanizm) strategicznego zarządzania modernizacją państwa realizowaną przy pomocy technologii
informacyjnych.
Pierwszym etapem prac nad architekturą korporacyjną państwa jest określenie
jej zasad. Stworzenie takich pryncypiów pozwoli wpłynąć pozytywnie na rozwój systemów teleinformatycznych państwa, tym samym przyczyniając się do osiągania celów
wskazanych w Strategii Sprawne Państwo. W kontekście tego działania pryncypia są
rozumiane jako zbiór podstawowych, stabilnych zasad bazujących na celach strategicznych informatyzacji i stanowiących reprezentację całościowych potrzeb państwa
w zakresie tworzenia elektronicznych usług publicznych.

88

64. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2014 r.

W MAC przygotowano zestaw pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów
publicznych na potrzeby kwalifikacji projektów do dofinansowania w ramach II osi
priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a także przedstawiono rekomendacje dla włączenia pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych do zbioru kryteriów wyboru projektów zgłaszanych
do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Roman Dmowski
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Wiele samorządów z terenu województwa wielkopolskiego ma ograniczone możliwości finansowania nowych inwestycji. Problem wynika z wcześniejszych zobowiązań finansowych, które zostały przeznaczone na uzyskanie
środków europejskich. W całej Polsce ciągle brakuje inwestycji infrastrukturalnych. Pewnym rozwiązaniem może być Fundusz Infrastruktury Samorządowej powołany do życia na mocy umowy między Bankiem Gospodarstwa
Krajowego i spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe. Fundusz ten rozpocznie
działalność w pierwszym kwartale przyszłego roku i będzie wspierać finansowanie inwestycji infrastrukturalnych potrzebnych w województwach, powiatach i gminach. Ma on być dla samorządów narzędziem zapewniającym
niezbędne współfinansowanie inwestycji realizowanych w ramach nowej
perspektywy finansowej 2014–2020. W związku z tym zwracam się o udzielenie przez Pana Ministra odpowiedzi na następujące pytania.
1. Na jakich zasadach fundusz będzie udzielał wsparcia samorządom?
2. W jakich inwestycjach samorządowych fundusz będzie mógł wspierać
samorządy?
3. Kiedy należy zgłaszać chęć przystąpienia do programów, które będzie
realizował fundusz?
4. Na jakiej wielkości środki można liczyć w związku z realizacją nowych
zadań?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 21 listopada 2014 r.
Pan
Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa
Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie przekazuję w załączeniu pismo Marszałka Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 12 listopada 2014 r. znak: BPS/043-64-2769/14 wraz z załączonym
oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Andżelikę Możdżanowską na 64. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie Funduszu Infrastruktury
Samorządowej – w celu załatwienia zgodnie z właściwością.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk
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Odpowiedź
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 17 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przez Ministra Finansów oświadczeniem, złożonym przez
Panią Senator Andżelikę Możdżanowską na posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada
2014 r. w sprawie Funduszu Infrastruktury Samorządowej, przedstawiam poniżej
stanowisko Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do pytań zawartych w przedmiotowym oświadczeniu, oparte na informacjach uzyskanych od Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
W zakresie pytania – na jakich zasadach Fundusz Infrastruktury Samorządowej
będzie udzielał wsparcia samorządom?
Fundusz Infrastruktury Samorządowej będzie Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia
27 maja 2004 roku o Funduszach Inwestycyjnych (j.t. Dz.U. 2004, poz. 157). Zakłada się, że Fundusz będzie pasywnym inwestorem mniejszościowym w spółkach
komunalnych oraz będzie działał na zasadach komercyjnych. Jego inwestycje będą
miały charakter wieloletni i będą wspierały działania służące poprawie efektywności
działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek, w które Fundusz zainwestuje. Zbycie
akcji przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Funduszu lub podwyższenie
kapitału w spółkach komunalnych przez Fundusz będzie, co do zasady, wymagać
przeprowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego konkurencyjnej procedury
wyboru nabywcy. Powyższy wymóg wynika z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 236).
W zakresie pytania – w jakich inwestycjach samorządowych Fundusz będzie mógł
wspierać samorządy?
Inwestycje Funuszu będą realizowane w sektorach takich jak: wodociągowo-kanalizacyjny, miejskie sieci ciepłownicze, gospodarka odpadami komunalnymi, infrastruktura miejska, infrastruktura transportowa, czy infrastruktura społeczna. W ramach Funduszu będą wspierane również projekty realizowane w modelu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, Fundusz będzie mógł również inwestować w prywatne spółki
realizujące projekty w modelu PPP.
W zakresie pytania – kiedy należy zgłaszać chęć przystąpienia do programów, które będzie realizował Fundusz?
Z uwagi na zróżnicowane potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, Fundusz
nie planuje realizacji programów celowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż
pierwsze modele współpracy, wypracowane przez Fundusz z jednostkami samorządu
terytorialnego znajdą akceptację i zastosowanie w przypadku kolejnych jednostek.
Projekty zgłaszane do Funduszu będą poddawane indywidualnej ocenie. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego, jak i Polskie Inwestycje Rozwojowe SA wyznaczyły osoby do bieżącej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiotowym zakresie. Z ramienia BGK jest to Pani Ewa Tyrka, natomiast z ramienia PIR
SA Pani Joanna Budzińska-Lobnig.
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W zakresie pytania – na jakiej wielkości środki można liczyć w związku z realizacją
nowych zadań?
Fundusz Infrastruktury Samorządowej utworzą wspólnie Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe SA. Planuje się, że w pierwszym
roku funkcjonowania Fundusz będzie dysponował kwotą w wysokości 100 mln zł,
a docelowo kwotą 600 mln zł. Minimalna skala zaangażowania Funduszu w realizowany przez samorząd pojedynczy projekt wynosić będzie 10 mln zł.
Pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawione informacje zostaną uznane przez Pana
Marszałka i Panią Senator za satysfakcjonujące.
Z poważaniem
Włodzimierz Karpiński
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską polscy rolnicy ponieśli wielkie straty.
Produkty rolno-spożywcze wytwarzane w naszym kraju trafiały na
rynki wschodnie dzięki działalności firm spedycyjnych. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce alarmuje, że polskie firmy
transportowały nie tylko polskie produkty, ale i pośredniczyły w transporcie
towarów z Niemiec, Holandii czy Francji. Rosyjskie embargo spowodowało znaczne trudności finansowe. Większość przewoźników ma problemy ze
spłatą rat kredytowych i leasingowych, a to prosta droga do upadłości bardzo dużej grupy firm.
W związku z powyższym zwracam się o udzielenie przez Panią Minister
odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy ministerstwo dysponuje danymi określającymi wielkość strat, jakie poniosły polskie przedsiębiorstwa transportowe po wprowadzeniu embarga przez stronę rosyjską?
2. Czy firmy transportowe mogą liczyć na rekompensatę ze strony
państwa?
3. Czy możliwe jest wprowadzenie na czas trwania embarga zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS oraz podatku od środków
transportu?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź
Warszawa, 11 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem BPS/043-64-2770/14, przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senator Andżelikę Możdżanowską w sprawie skutków rosyjskiego embarga dla polskich przewoźników drogowych, przedstawiam poniżej stanowisko odnośnie do problemów poruszonych w tym oświadczeniu.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju analizuje sytuację na rynku przewozów
drogowych w związku z wprowadzonym przez stronę rosyjską embargiem na dostawę
artykułów rolno-spożywczych. Straty branży zostały oszacowane w oparciu o statystykę celną, która wskazuje na spadek polskiego eksportu do Federacji Rosyjskiej
w grupie towarów objętych embargiem. Z prośbą o przekazanie informacji o stratach
poniesionych w wyniku działania strony rosyjskiej Ministerstwo zwróciło się do przewoźników drogowych. W miarę otrzymywania danych szacunki będą weryfikowane.
Z dotychczasowych, szacunkowych danych wynika, że aktywnych na kierunku
wschodnim jest ok. 10% przewoźników tj. około 3.000 przedsiębiorstw transportowych, wykonujących do Rosji około 250 000–270 000 jazd rocznie. Na podstawie
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danych służby celnej szacuje się, że bezpośrednio dotkniętych embargiem (wyspecjalizowanych w przewozach artykułów rolno-spożywczych do Federacji Rosyjskiej) może
być około 700 firm transportowych.
Na podstawie statystyki służb celnych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokonało analizy eksportu towarów do Rosji w głównych grupach towarowych artykułów
objętych embargiem. Z danych wynika spadek eksportu w tym kierunku i strata na
poziomie ok. 22 mln euro w skali miesiąca, biorąc pod uwagę stawki frachtu za przewozy w kierunku wschodnim. Należy jednak wskazać, że realne skutki rosyjskiego
embarga będą możliwe do oszacowania na podstawie danych z przełomu roku, gdyż
w tym okresie corocznie odnotowuje się wzrost aktywności polskich przewoźników
w transporcie w kierunku wschodnim.
Pragnę poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju aktywnie współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w pracach nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
Przepisy te mają służyć wsparciu dla przedsiębiorców, odczuwających skutki rosyjskiego embarga. Projekt ustawy przewiduje m.in. możliwość udzielenia przedsiębiorcom świadczeń na częściowe wypłacenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, częściowe rekompensowanie wynagrodzeń z tytułu obniżenia
wymiaru czasu pracy oraz zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
Ze świadczeń przewidzianych w projektowanej ustawie będzie mógł skorzystać
przedsiębiorca, u którego ograniczenia w obrocie handlowym spowodowały spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu
ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r. Na pomoc, o której mowa
w projektowanej ustawie planuje się przeznaczyć kwotę do 500 mln zł z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na lata 2015–2016.
Niezależnie od powyższego, wsparcie przewoźnikom drogowym w zakresie restrukturyzacji zobowiązań kredytowych i leasingowych oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Oferta BGK, według informacji Banku, cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców branży transportowej.
Należy również wskazać na możliwość skorzystania przez przewoźników drogowych z istniejących rozwiązań prawnych. Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
przedsiębiorca może wystąpić do rady gminy z wnioskiem o zwolnienie od podatku od środków transportowych. Natomiast na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365) istnieje możliwość, na
wniosek przedsiębiorcy, umorzenia przez ZUS należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Z dużym niepokojem obserwuję sytuację związaną z brakiem wymaganej ilości szczepionek. Szczególnie brakuje szczepionek przeciwko błonicy,
tężcowi i krztuścowi. W niektórych miejscach obowiązkowe szczepienia dzieci zostały wstrzymane. Szczepionek brakuje nie tylko w Wielkopolsce, lecz
także w innych regionach kraju.
Z informacji podawanych przez media wynika, że braki w szczepionkach
dla dzieci przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi są spowodowane tym, że
w Europie wystąpił długotrwały problem z produkcją i dystrybucją szczepionek Infanrix DTPa oraz Tripacel. Należy zaznaczyć, że dzieci powinny dostawać je w trzech dawkach – pierwsza między szóstym a ósmym tygodniem
życia, potem kolejne dwie w sześciotygodniowych odstępach.
W związku ze wspomnianym problemem zwracam się do Pana Ministra
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy ministerstwo planuje zakup brakujących szczepionek?
2. Czy istnieją dostępne zamienniki?
3. Jakie są koszty jednej szczepionki?
4. Czy ministerstwo dysponuje danymi w zakresie tego, ilu szczepionek
brakuje w województwie wielkopolskim?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

Odpowiedź
Warszawa, 2014.12.09
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do przekazanego oświadczenia złożonego przez senator Andżelikę
Możdżanowską podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie braku dostępu do szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższej odpowiedzi.
Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 z późn.
zm.), szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych
kupuje minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych. Szczepienia obowiązkowe przeciwko chorobom, które zostały wskazane
w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086) realizowane są przy użyciu preparatów zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok. W Programie Szczepień Ochronnych zarówno w części I A jak i w informacjach uzupełniających
zostało zawarte zalecenie, że dzieciom od 2 miesiąca życia podaje się trzy dawki szczepienia podstawowego przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi w postaci szczepionki
DTPw w odstępach 6–8-tygodniowych. Powyższa szczepionka DTPw jest preparatem
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dostępnym w ilości zapewniającej płynną i nieprzerwaną realizację szczepień dzieci.
Na bieżąco preparat jest też wydawany z magazynu Centralnej Bazy Rezerw do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Ministerstwo Zdrowia nie otrzymało dotąd żadnego zgłoszenia od organów państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie
trudności w dostępie do szczepionki dla realizacji Programu Szczepień Ochronnych
oraz nie odnotowało problemów z jej dystrybucją na terenie kraju.
W obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych zostało też wprowadzone
zalecenie dotyczące procedury szczepienia dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową (DTPw) oraz dzieci urodzonych
przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej
2500 g. W powyższych przypadkach należy zastosować domięśniowo szczepionkę bezkomórkową w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP.
Potrójne szczepionki zawierające bezkomórkowy komponent krztuśca określane
w skrócie DTaP dotychczas były kupowane według planowanego zapotrzebowania
bez limitów ograniczających dostęp preparatów na rynek Polski. Obecnie dostęp do
większości szczepionek zawierających bezkomórkowy komponent krztuśca, zwłaszcza
szczepionek dotychczas stosowanych w realizacji szczepień obowiązkowych w Polsce
jest ograniczony. Podobna sytuacja dotyczy całej Europy.
W związku z opisaną powyżej sytuacją, podjęte zostały działania zapewniające dostęp do preparatów zastępczych w przypadku wykorzystania zapasu szczepionki DTaP
znajdującej się w kanale dystrybucyjnym jednostek państwowej inspekcji sanitarnej.
U dzieci młodszych z ww. grup, które kontynuują rozpoczęte szczepienie przy użyciu
szczepionki DTaP zapewnionej w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych,
przewiduje się zastosowanie szczepionki wysokoskojarzonej zawierającej bezkomórkowy komponent krztuśca. U dzieci rozpoczynających szczepienie w momencie braku szczepionki DTaP cykl szczepienia powinien być prowadzony również przy użyciu
szczepionki wysokoskojarzonej.
U dzieci starszych, tj. w 6 roku życia, przewiduje się realizację szczepienia (podanie
dawki przypominającej) przy użyciu preparatów zastępczych aktualnie dostępnych do
stosowania. Całkowity brak dostępu do szczepionek, w tym również do preparatów
zastępczych, może skutkować koniecznością odroczenia terminów szczepień u dzieci
w 6 roku życia do czasu udostępnienia preparatów szczepionkowych. Przyjęte postępowanie mające jedynie charakter organizacyjny, w żaden sposób nie zaburzy realizacji szczepień oraz nie będzie miało negatywnego wpływu na procedurę świadczenia
zdrowotnego i właściwe budowanie odporności u dzieci.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
oraz do prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Wysokość opłaty za wpis na listę radców prawnych samorząd radcowski określa samodzielnie. W przypadku osób, które ukończyły aplikację radcowską oraz zdały egzamin radcowski, w tym roku należność ta wynosiła
1008 zł. Jest to znaczna kwota, zatem proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób
skalkulowano jej wysokość.
Oczywiste jest, że w przypadku gdy o wpis wnosi były aplikant, który
zdał egzamin radcowski, zakres czynności, jakie musi wykonać rada okręgowej izby radców prawnych, jest znikomy. Sprowadza się to do zbadania
kompletności dokumentów potrzebnych do stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1. Jest to czynność materialno-techniczna, której wykonanie wymaga niewielkiego nakładu pracy, podobnie jak przygotowanie projektu uchwały o wpisie na listę radców prawnych. Stąd też trzydziestodniowy termin na dokonanie wpisu (art. 31 ustawy o radcach prawnych) w takich przypadkach zdaje się aż nazbyt długi, skoro ogólna regulacja k.p.a. dla
takich sytuacji wymaga rozpoznania sprawy w terminie niezwłocznym.
Ocena, czy były aplikant daje rękojmię należytego wykonywania zawodu, wydaje się oparta na domniemaniu faktycznym i prawnym. Skoro
bowiem samorząd jest gwarantem tego, że aplikacja zapewni dostęp do zawodu regulowanego tylko dla osób o odpowiednio wysokich kwalifikacjach
merytorycznych i moralnych, tedy twierdzenie o konieczności sprawdzenia
byłego aplikanta pod tym kątem zdaje się podawać w wątpliwość działania
samorządu w aspekcie prowadzenia aplikacji i zasadności jej istnienia.
Z poważaniem
Rafał Muchacki

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 9 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. BPS/043-64-2772-MS/14, przy którym nadesłano oświadczenie Pana Senatora Rafała Muchackiego,
złożone na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada 2014 roku, dotyczące wysokości opłat i trybu postępowania o wpis na listę radców prawnych osób, które ukończyły
aplikację radcowską i zdały egzamin radcowski, Departament Zawodów Prawniczych
i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie przedstawia, co następuje.
Odnosząc się do kwestii określania wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych oraz opłat manipulacyjnych wskazać należy, iż
jest ona przedmiotem regulacji zawartej w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach
prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm.).
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Stosownie do art. 60 ust. 11 tej ustawy, ustalanie wysokości wymienionych opłat
należy do bezpośredniej kompetencji Krajowej Rady Radców Prawnych, która działając w ramach ustawowego upoważnienia podjęła Uchwałę Nr 144A/II/2010 z dnia
17 września 2010 roku w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych.
Wymieniona uchwała stanowi, że wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na
listę radców prawnych wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast
wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem postępowania o wpis na
listę radców prawnych została ustalona na 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– w przypadku osób, które ukończyły aplikację radcowską i zdały egzamin radcowski
oraz na 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku osób, o których
mowa w art. 25 ustawy o radcach prawnych.
Przyznanie przez ustawodawcę Krajowej Radzie Radców Prawnych kompetencji
do samodzielnego określania wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców
prawnych jest wyrazem poszanowania, wynikającej z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP,
autonomii i niezależności samorządu radcowskiego, ograniczonej jednak potrzebami
ochrony interesu publicznego.
Wysokość tych opłat jest zróżnicowana zależnie od zakresu podejmowanych czynności sprawdzających spełnienie przez kandydata na radcę prawnego ustawowych
kryteriów dopuszczenia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz czynności
techniczno-organizacyjnych związanych z wpisem na listę radców prawnych, a także
z przygotowaniem i wydaniem uchwały potwierdzającej wpis. Dlatego też, w odniesieniu do osób, które ukończyły aplikację radcowską i zdały egzamin radcowski opłaty
są odpowiednio niższe.
Podsumowując, obowiązek uiszczenia opłaty w obecnych realiach społeczno-ekonomicznych nie może być utożsamiany z barierą majątkową będącą przeszkodą w realizacji wolności wyboru i wykonywania zawodu, zagwarantowanej w art. 65 ust. 1
Konstytucji RP.
Odnosząc się do określonego w art. 31 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, 30-dniowego terminu do podjęcia uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych stwierdzić należy, iż jest właściwy, zwłaszcza mając na uwadze zakres i rodzaj wskazanych
czynności związanych z procedurą wpisu na listę radców prawnych, możliwości organizacyjne i kadrowe poszczególnych rad, a w odniesieniu do osób które ukończyły
aplikację radcowską i zdały egzamin radcowski dodatkowo, wynikającą z harmonogramu egzaminów radcowskich kumulację wniosków o wpis w danym okresie.
Wymaga bowiem podkreślenia, że badanie spełnienia kryteriów dopuszczenia do
wykonywania zawodu radcy prawnego dotyczy także egzaminowanych aplikantów
radcowskich. Ukończenie aplikacji i zdanie egzaminu radcowskiego, choć gwarantuje
wysoki poziom wykształcenia i merytorycznego przygotowania do wykonywania danego zawodu, to jednak nie przesądza o spełnieniu przez kandydata na radcę prawnego
przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych, dotyczącej
nieskazitelnego charakteru i rękojmi wykonywania zawodu radcy prawnego.
Trzeba również zaakcentować, że przymiot nieskazitelnego charakteru badany
przed przyjęciem na aplikację radcowską oraz odpowiednia postawa dająca rękojmię
wykonywania zawodu radcy prawnego nie są wartościami niezmiennymi i jak zaznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 listopada 2009
roku, sygn. akt VI SA/Wa 1450/09, nawet jednorazowe zachowanie może podważyć
wiarygodność oraz nieskazitelny charakter kandydata.
Dlatego też, żeby uniknąć automatyzmu przy podejmowaniu decyzji o wpisie na
listę radców, doniosłej nie tylko z punktu widzenia kandydata ale także interesu publicznego, niezbędne jest w przypadku egzaminowanych aplikantów radcowskich ponowne badanie kryteriów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach
prawnych. Wyrazem tego jest m.in. wynikający z art. 24 ust. 2a pkt 1 tej ustawy obowiązek ponownego złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
Podkreślić należy, że tylko wszechstronne rozpatrzenie całego materiału dowodowego i wyjaśnienie stanu faktycznego w zgodzie z art. 7 i 77 §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
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poz. 267 z późn. zm.), obejmujące również wnikliwą analizę cech charakterologicznych oraz dotychczasowej postawy każdego kandydata na radcę prawnego, pozwala
na prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie do organów władzy publicznej, stosownie do art. 8 tej ustawy i podjęcie praworządnego rozstrzygnięcia, gwarantującego, że do grona przedstawicieli tego zawodu zaufania publicznego trafią osoby
o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i moralnych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu

Odpowiedź
WICEPREZES KRAJOWEJ RADY
RADCÓW PRAWNYCH
Warszawa, 21 stycznia 2015 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do wskazanego przy piśmie BPS/043-64-2772-KRRP/14 z dnia
12 listopada 2014 r. oświadczenia senatora Rafała Muchackiego złożonego podczas
64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r., przekazuję w załączeniu stanowisko opracowane w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców
Prawnych.
Z poważaniem
WICEPREZES
Krajowej Rady Radców Prawnych
Arkadiusz Bereza

64. posiedzenie Senatu w dniu 6 listopada 2014 r.

99

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji
Warszawa, 21 stycznia 2014 r.
Stanowisko
Krajowej Rady Radców Prawnych do oświadczenia
Senatora Rafała Muchackiego złożonego na 64. posiedzeniu Senatu RP
w dniu 6 listopada 2014 r. (pismo Marszałka Senatu RP
z dnia 12 listopada 2014 r. BSP/043-64-2772-KRRP/14)
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż podstawę ustalenia wysokości opłat
związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich stanowi art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [Dz.U.
z 2014 r., poz, 637 ze zm.]. Przedmiotowa delegacja nie zawiera wytycznych w zakresie
treści aktu podstawowego, co ewentualnie mogłoby stanowić punkt odniesienia do
określenia wysokości ustalanej przez Krajową Radę Radców Prawnych opłaty czy też
sposobu, w jaki powinna następować jej kalkulacja, oparta obecnie o założenia i kryteria, które zostaną wskazane poniżej.
Obecnie wysokość opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych
określa §4 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 144/ VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r.
jako 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zatem uzależniając ją od dynamicznie zmieniającego się wskaźnika, jaki jest ustalany na mocy odrębnych przepisów, co
każdorazowo powoduje urealnienie opłaty w odniesieniu do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Podkreślenia wymaga, iż wysokość opłaty za wpis na listę radców prawnych była
już przedmiotem zainteresowania m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego licznych wystąpień kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych w tej sprawie, co
w konsekwencji doprowadziło do ukształtowania sposobu kalkulacji opłaty na zasadach określonych w cytowanej wyżej uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych.
Znajdują one odzwierciedlenie oraz uzasadnienie we wnioskach wynikających z przeglądu przeprowadzonego przez Komisję Finansowaną KRRP, który kompleksowo objął analizę realnych wydatków i kosztów ponoszonych na ten cel przez poszczególne
okręgowe izby radców prawnych, obejmujących koszty posiedzeń komisji oraz rady,
w tym diety i wynagrodzenia ich członków, doręczeń uchwał i akt osobowych, w tym
do ministerstwa sprawiedliwości, wynagrodzenia pracowników izb przy pracach związanych z przygotowywaniem dokumentacji, w oparciu o którą dokonuje się analizy
spełnienia przez osobę ubiegającą się o wpis przesłanek, jak również przechowywania
i archiwizacji związanej z prowadzonym postępowaniem dokumentacji.
Dodatkowo zagadnienie opłat związanych z wejściem do zawodów adwokata i radcy prawnego było również przedmiotem głębokich analiz, a następnie raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sporządzanego przez Departament Analiz
Rynku. Stwierdza się w nim m.in., że różnice pomiędzy opłatami pobieranymi od egzaminowanych aplikantów radcowskich oraz pozostałych osób również nie osiągają
tak znaczącego poziomu, jak w przypadku niektórych izb adwokackich, co pozwala
sądzić, iż ograniczanie dostępu do zawodu lub eksploatacja ekonomiczna nowych
adeptów nie były celem samorządu radcowskiego (vide s. 43).
W kontekście powyższego nie sposób zgodzić się z konstatacją, że zakres czynności wykonywanych przez rady okręgowych izby radców prawnych oraz powoływane
w tym celu komisje do spraw wpisów, podejmowanych w związku z dokonywaniem
wpisów na listę radców prawnych jest znikomy. Już sam ciężar gatunkowy decyzji
w przedmiocie wpisu, rozstrzygający o istotnych prawach (w tym do wykonywania
zawodu) ubiegających się o wpis kandydatów, a zwłaszcza jej zaskarżalność oraz kontrola prowadzona przez ministra sprawiedliwości, powoduje, iż wydanie decyzji nie
stanowi czynności materialno-technicznej, ograniczającej się li tylko do przygotowania projektu uchwały właściwej rady. Z tych względów ocena przesłanki rękojmi należytego wykonywania zawodu nie jest oparta na jakimkolwiek domniemaniu, a stanowi
przedmiot dokładnego badania i pogłębionej analizy w odniesieniu do każdej osoby
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ubiegającej się o wpis, m.in. w oparciu o wystawione w toku odbywania aplikacji opinie, w tym przez patrona i osoby, u których realizowane były praktyki. To właśnie konieczność podjęcia trudu dokonania powyższych ocen powoduje potrzebę odbywania
posiedzeń komisji oraz rady, podczas których dokonywane są analizy akt osobowych
aplikantów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych, zaś ilość aplikantów
determinuje czas poświęcany na wnikliwe dokonanie tych wszystkich czynności.
W kontekście określania wysokości opłaty pobieranej przez organy samorządu
radcowskiego za wpis na listę radców prawnych przedstawienia oraz analizy wymaga
również kształtowanie się wysokości analogicznych opłat pobieranych przez inne samorządy, i tak:
– art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym stanowi, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest obowiązany wnieść, z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, opłatę w wysokości
nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy, która w 2014 roku wynosiła 1.500 zł;
– §7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru
legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na
listę rzeczników patentowych stanowi, iż od wniosku o wpis na listę rzeczników
patentowych jest pobierana na rachunek Urzędu Patentowego opłata (stanowiąca dochód budżetu państwa) w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia za
pracę określonego na podstawie Kodeksu pracy;
– §1 ust. 1 Uchwały nr 115/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia
26 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości i terminu uiszczenia opłaty
za wpis na listę doradców podatkowych, podjęta na podstawie znowelizowanego
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U.
z 2008 r. Nr 73, poz. 443 ze zm.) stanowi, iż Krajowa Rada Doradców Podatkowych pobiera opłatę za wpis na listę doradców podatkowych w wysokości 900 zł,
natomiast zgodnie z §1 Uchwały nr 267/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania
doradztwa podatkowego opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych
uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wynosi 8.000 zł.
Analiza powyżej wskazanych wartości prowadzi do wniosku, iż kwota 1.008 zł
pobierana obecnie za wpis na listę radców prawnych, jawi się jako określona przez
organy samorządu radcowskiego na porównywalnym poziomie, nieodbiegającym od
innych opłat mających za przedmiot wpisy na listy umożliwiające podjęcie oraz wykonywanie zawodów regulowanych.
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Oświadczenie senatora Andrzeja Owczarka
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Cukrzyca jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób przewlekłych. Szacuje się, że liczba polskich pacjentów wynosi blisko trzy miliony, ale
niestety wciąż brakuje w pełni wiarygodnych danych w tym zakresie. Jest
to spowodowane przede wszystkim brakiem odpowiedniego rejestru pacjentów, który pozwoliłby nie tylko w pełni określić liczbę cukrzyków w Polsce, ale
i wskazać kierunek systemowych zmian w zakresie opieki diabetologicznej.
Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby również wesprzeć Narodowy
Fundusz Zdrowia w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych wprowadzanych
zgodnie z regulacjami tak zwanego pakietu kolejkowego. Stworzenie rejestru
pacjentów zmagających się z cukrzycą jest zatem niezbędne dla zracjonalizowania wydatków w systemie ochrony zdrowia oraz realnej oceny jego
skuteczności.
W moim biurze często pojawiają się pacjenci, którzy skarżą się, że pomimo powszechności cukrzycy zrozumienie ich potrzeb ze strony społeczeństwa i decydentów jest niewielkie. W Polsce brakuje społecznej świadomości
dotyczącej cukrzycy oraz zagrożeń związanych z tą chorobą. W efekcie osoby z epizodami niedocukrzenia są często traktowane przez przechodniów
jako osoby nadużywające alkoholu. Wielu cukrzyków nie rozpoznaje u siebie
symptomów tej choroby. Osoby zdiagnozowane mają ograniczony dostęp do
edukacji ze strony specjalistów, co prowadzi do szybszego wystąpienia groźnych powikłań wymagających intensywnego leczenia oraz prowadzących
do niepotrzebnego kalectwa lub przedwczesnych zgonów. W październikowym wydaniu jednej z gazet codziennych opublikowano reportaż dotyczący
chorych na cukrzycę, którzy skarżą się, że karetki często nie są wyposażone
w urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi.
W związku z obecną sytuacją zwracam się do Pana Ministra z prośbą
o wskazanie diabetologii jako jednego z priorytetów zdrowotnych państwa.
Uprzejmie proszę także o informację w sprawie działań resortu zmierzających do: powstania narodowego rejestru chorych na cukrzycę; zwiększenia
dostępności preparatów zmniejszających ryzyko wystąpienia hipoglikemii;
wprowadzenia obowiązku wyposażenia karetek w urządzenia do pomiaru
poziomu cukru we krwi; budowania społecznej świadomości w zakresie diabetologii oraz wprowadzenia usługi edukacyjnej dla zdiagnozowanych chorych finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Owczarek
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Odpowiedź
Warszawa, 2014.12.02
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2773/14,
przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez Pana Andrzeja Owczarka,
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące leczenia cukrzycy w Polsce, uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Mając na uwadze zwiększającą się liczbę diabetyków oraz problem występowania nadwagi i otyłości, kwestie dotyczące przeciwdziałania występowaniu otyłości
i cukrzycy, w 2009 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. Nr 137, poz. 1126), określone zostały jako
jeden z 12 najważniejszych priorytetów zdrowotnych w Polsce.
Ponadto zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz zapobieganiem jej powikłaniom znalazły również zapis w Narodowym Programie Zdrowia na
lata 2007–2015 i stanowią cel operacyjny nr 14 pn.: „Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami
mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego
oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez działania podstawowej opieki zdrowotnej”. Na podstawie ww. zapisów, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, w ramach zadań zleconych oraz w zależności od występujących potrzeb
i wielkości posiadanych środków finansowych, realizują działania z zakresu ochrony
i profilaktyki zdrowia zapisane w ww. programie.
W kwestii opracowania i stworzenia krajowego rejestru chorych na cukrzycę,
uprzejmie informuję, iż od 2010 r. zadania polegające na projektowaniu i prowadzeniu systemów informacyjnych, w szczególności systemów ewidencyjno-informatycznych (poszczególnych rejestrów chorych), umożliwiających podejmowanie działań
optymalizujących wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę
zdrowia, realizowane są przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(CSIOZ). W ramach projektu P1 współfinansowanego ze środków finansowych Unii
Europejskiej opracowana i wdrażana jest interaktywna platforma, która udostępni
szereg usług elektronicznych, takich jak np.: Internetowe Konto Pacjenta, Elektroniczną Receptę, Skierowanie, Zlecenie oraz udostępni Portal informacyjny e-Zdrowie.
Powyższe rozwiązania informatyczne stosowane będą również w trakcie leczenia osób
chorych na cukrzycę oraz do gromadzenia danych na temat udzielanych tej grupie
pacjentów świadczeń zdrowotnych.
Ponadto uprzejmie informuję, iż w 2011 r. pacjenci z województwa małopolskiego
brali udział w pilotażowym programie, mającym na celu przetestowanie w praktyce funkcji Internetowego Konta Pacjenta w zakresie świadczeń diabetologicznych, co
oznacza, że twórcy platformy od początku jej projektowania przygotowywali niektóre
jej funkcje z myślą o poprawie jakości leczenia osób przewlekle chorych. Wdrażanie
na szeroką skalę tego rodzaju rozwiązań informatycznych, będzie efektywne dopiero
od 2017 r., w chwili wprowadzenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej
w formie elektronicznej.
Odnośnie do wprowadzenia obowiązku wyposażenia karetki pogotowia ratunkowego w urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi, uprzejmie informuję, iż
zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), zespół ratownictwa medycznego wyposażony jest
w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zhar-
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monizowane. Obecnie obowiązująca norma PN-EN1789+A1 (styczeń 2011) wymaga, by na wyposażeniu ambulansów typu B i C znajdowało się urządzenie do oznaczania glukozy we krwi.
W kwestii wprowadzenia usługi edukacyjnej dla pacjentów chorych na cukrzycę w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
uprzejmie informuję, iż aktualnie trwają prace analityczne i koncepcyjne dotyczące
ewentualnego wyodrębnienia tzw. „diabetologicznej porady edukacyjnej”.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w roku 2008, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadzono do finansowania produkt kontraktowy pn. „Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą (KAOScukrzyca)”. Celem jego wdrożenia była przewidywana poprawa skuteczności leczenia
pacjentów chorych na cukrzycę, prowadzonego w oparciu o aktualnie obowiązujące
standardy opieki diabetologicznej, a w następstwie zmniejszenie liczby hospitalizacji
z powodu cukrzycy i jej powikłań. Świadczenia w tym zakresie obejmują m.in.:
– wykonanie niezbędnych badań i konsultacji (z wyłączeniem badań potwierdzających wstępne rozpoznanie), w tym zapewnienie konsultacji okulistycznych,
kardiologicznych, neurologicznych,
– nadzór nad pacjentem (obserwacja) adekwatny do aktualnego stanu zdrowia
wraz z konieczną diagnostyką i monitorowaniem,
– wyrównywanie glikemii, parametrów równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej,
– przeprowadzenie edukacji w zakresie samokontroli cukrzycy i zasad prawidłowego odżywiania.
Zasady realizacji Kompleksowej ambulatoryjnej opieki nad pacjentem z cukrzycą
są określone w załączniku nr 3c do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 82/2013/DSOZ.
W odniesieniu do dostępnej farmakoterapii dla osób chorych na cukrzycę, uprzejmie informuję, iż zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w ramach leczenia cukrzycy refundowane są leki
z następujących grup:
1) doustne leki przeciwcukrzycowe – inhibitory alfa-glukozydazy:
a) Akarboza, dostępna dla pacjentów za odpłatnością 30%;
2) doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika:
a) Glipizyd, dostępny za odpłatnością ryczałtową,
b) Glimepiryd, dostępny za odpłatnością ryczałtową,
c) Gliklazyd dostępny dla pacjentów za odpłatnością ryczałtową;
3) doustne leki przeciwcukrzycowe – biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym:
a) Metformina, dostępna dla pacjentów za odpłatnością ryczałtową;
4) hormony trzustki – Glukagon, dostępny za odpłatnością ryczałtową;
5) hormony trzustki – insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich, dostępne za odpłatnością ryczałtową;
6) hormony trzustki – długodziałające analogi insulin, dostępne dla pacjentów za
odpłatnością 30%.
Ponadto, refundowane są testy paskowe do oznaczania glukozy we krwi, które są
dostępne dla pacjentów:
1) za 30% odpłatnością pacjenta – w jednostce chorobowej: cukrzyca;
2) za odpłatnością ryczałtową we wskazaniu: cukrzyca typu I oraz pozostałe typy
cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę, a także terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż obecnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), pacjentom leczącym się na cukrzycę typu 1 przy
pomocy pompy insulinowej przysługuje refundacja zestawów infuzyjnych do osobistej
pompy insulinowej – 10 sztuk, raz na miesiąc, w limicie finansowania 30 zł za sztukę.
Świadczenie to obejmuje następujące grupy pacjentów:
– pacjenci do ukończenia 26 roku życia, bezpłatnie do wysokości limitu finansowania,
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– kobiety ciężarne, bezpłatnie do wysokości limitu finansowania,
– pacjenci powyżej 26 roku życia, z 30% udziałem własnym w limicie finansowania.
Ponadto, należy wskazać, że Minister Zdrowia prowadzi postępowania w sprawie
objęcia refundacją następujących leków stosowanych w terapii cukrzycy:
1) inhibitory peptydazy dipeptydylowej4;
2) analogi ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1;
3) bloker kotransportera glukozowo-sodowego typu 2 (SGLT2), a także w sprawie
rozszerzenia wskazania dla insulin długodziałających (insulina glargine i insulina detemir) o całą populację pacjentów z rozpoznaniem – cukrzyca typu 2.
Do chwili obecnej nie podjęta została decyzja w sprawie objęcia refundacją
ww. leków.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatorów Andrzeja Pająka,
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,
Przemysława Błaszczyka, Bogdana Pęka,
Krzysztofa Słonia, Kazimierza Jaworskiego,
Jana Marii Jackowskiego, Bohdana Paszkowskiego
oraz Zdzisława Pupy
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana z prośbą o przedstawienie stanu prac w resorcie
rolnictwa w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników.
W sprawie oszustw dokonywanych przez firmy skupowe wielokrotnie
zwracałem się do Pana Ministra zarówno podczas bieżącej, jak i poprzedniej kadencji Senatu RP. Do mojego biura trafia wiele spraw dotyczących
rolników bezkarnie oszukiwanych przez firmy skupowe. Jest to już plaga
społeczna i gospodarcza, a prokuratury zabierają się do tych spraw bardzo
niechętnie. Zbyt łatwo zbywa się te sprawy, odsyłając je do postępowania
cywilnego, a przecież ten, kto skupuje płody rolne, powinien za nie płacić, jeśli zaś nie ma środków na zapłatę – nie powinien ich kupować. Za tymi sprawami kryją się prawdziwe dramaty oszukanych rolników, którzy wkładają
pracę w wyprodukowanie płodów rolnych i ponoszą koszty, a potem zostają
bez środków do życia, nierzadko z niespłaconymi kredytami, co zagraża egzystencji ich rodzin i funkcjonowaniu ich gospodarstw.
Według szacunków, w ciągu ostatnich piętnastu lat z tego powodu do
rolników nie trafiło kilkanaście miliardów złotych. Aby zabezpieczyć interesy
rolników lepiej niż dotychczas, minister zapowiedział utworzenie funduszu
gwarancyjnego. Fundusz powinien być pomocą dla tych, którzy staną się
ofiarami nieuczciwych lub nierzetelnych kontrahentów. Według informacji
prasowych, w ministerstwie przygotowywana jest odpowiednia ustawa
o utworzeniu funduszu gwarancyjnego na wzór funduszu promocji produktów rolno-spożywczych. Fundusz miałby być finansowany ze składek zarządzających nim rolników, czyli z kieszeni oszukiwanych rolników, co oznacza,
że potencjalnie mogą oni tracić podwójnie. Niestety na stronie ministerstwa
trudno doszukać się wiadomości na ten temat. Prosimy zatem o informacje
odnośnie do stanu prac nad funduszem, a także odnośnie do konsultacji
i opinii środowisk rolniczych. Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.
Z poważaniem
Andrzej Pająk			
Grzegorz Wojciechowski		
Robert Mamątow		
Przemysław Błaszczyk		
Bogdan Pęk			

Krzysztof Słoń
Kazimierz Jaworski
Jan Maria Jackowski
Bohdan Paszkowski
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 2014.12.01
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Andrzeja Pająka wspólnie
z innymi senatorami podczas 64. posiedzenia Senatu RP w sprawie projektu usta-
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wy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych – uprzejmie
Pana Marszałka informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany
został projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Ze środków Funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym,
zbywającym swoje produkty rolne, w przypadku:
1) obniżenia dochodów w gospodarstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym
produkcji rolnej powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu
z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej; spadek dochodów skutkujący wypłatą
rekompensat z Funduszu może być spowodowany:
a) skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
tj. z wyjątkiem spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki
przezimowania lub przymrozki wiosenne i które pogarszają warunki prowadzenia produkcji rolniczej,
b) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia
lub wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin,
c) w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta
rolnego,
d) w wyniku wystąpienia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń
w handlu międzynarodowym;
2) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju
lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne.
Wpłaty na Fundusz będą naliczane, w wysokości 0,2% wartości netto żywych
świń, bydła, koni, owiec, kóz, królików, drobiu, zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, owoców, warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych, tytoniu,
chmielu, mleka i ryb będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług.
Wniosek o rekompensatę producenci rolni będą składali do dyrektora oddziału
terenowego ARR właściwego ze względu na siedzibę producenta rolnego, od dnia 1 lutego do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodów o więcej niż 30% w stosunku do średniego dochodu z ostatnich trzech lat lub
trzech lat z okresu pięciu ostatnich lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej
albo ustalona została data niewypłacalności podmiotu. Wskaźnik dotyczący poziomu
obniżenia dochodu obliczany będzie jako iloraz kwoty szkód i kwoty średniego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat z okresu pięciu ostatnich lat, z wyłączeniem
wartości najwyższej i najniższej.
Aktualnie prowadzone są prace nad ww. projektem celem ponownego przedłożenia
do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt ww. ustawy, wraz z dokumentacją
dotyczącą prac nad tym projektem znajdują się pod adresem http://legislacja.rcl.gov.
pl/lista/2/projekt/241080.
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowna Pani Minister!
W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi wypadków śmiertelnych z użyciem broni myśliwskiej, zwracam się do Pani Minister z prośbą
o udzielenie informacji.
W dniu 19 sierpnia bieżącego roku w „Gazecie Wyborczej” ukazał się
artykuł opisujący wypadki z użyciem broni myśliwskiej. Każdego roku kilka
osób zostaje śmiertelnie postrzelonych przez osoby posiadające zezwolenie
na posiadanie broni w celu użycia jej na polowaniach na zwierzęta.
Pomimo licznych doniesień o tego typu przypadkach Policja odmawia
udzielenia informacji o dokładnej skali zjawiska. Na stronie internetowej
Policji znajdują się jedynie statystyki dotyczące wypadków z bronią oraz
liczby stwierdzonych przestępstw i wszczętych postępowań z określonych
artykułów kodeksu karnego, który nie wyróżnia przestępstw ze względu na
okoliczności ich popełnienia.
W związku z tym proszę o udzielenie dokładnych informacji, ile przestępstw z użyciem broni myśliwskiej stwierdzonych i postępowań wszczętych miało miejsce w ostatnich pięciu latach.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 19 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 roku (sygn. BPS/043-64-2775/14), dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Andrzeja
Persona podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku w sprawie
przestępstw z użyciem broni myśliwskiej uprzejmie przedstawiam co następuje.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Komendy Głównej Policji (KGP) do dnia
31 grudnia 2012 r. gromadzenie danych statystycznych regulowały przepisy zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości
oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74
z późn. zm.). W załączniku do wskazanego zarządzenia, odnoszącym się  do  formularzy Stp-1 (postępowania wszczęte) oraz Stp-3 (przestępstwa stwierdzone), wyróżniono
pole pn. Stwierdzono użycie broni, w którym umieszczany był symbol broni, materiału
wybuchowego, niebezpiecznego przedmiotu lub urządzenia, przy użyciu których dokonano przestępstwa. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w wykazie symboli cyfrowych
do wymienionych formularzy, broń myśliwską ujęto w jednej grupie wraz z bronią
bojową, sportową, alarmową i sygnałową – jako broń palną. W związku z powyższym,
nie jest możliwe uzyskanie danych statystycznych w zakresie postępowań wszczętych
i przestępstw stwierdzonych do dnia 31 grudnia 2012 roku dla broni myśliwskiej jako
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odrębnej kategorii, a jedynie dla całej grupy broni palnej. Pragnę przy tym wyjaśnić,
że szczegółowe informacje dotyczące rodzaju broni i okoliczności jej użycia znajdowały
się w aktach postępowania przygotowawczego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2013 r. w Policji obowiązuje system gromadzenia danych, który opiera się na informacjach przetwarzanych
w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), zgodnie z decyzją nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 28 z późn. zm.).
Jak wskazuje KGP na podstawie obecnie obowiązującej regulacji możliwe jest wyodrębnienie broni myśliwskiej, jako narzędzia popełnienia przestępstwa, ale wyłącznie w odniesieniu do przestępstw stwierdzonych. Informacje o ewentualnym użyciu
broni nie są natomiast gromadzone w odniesieniu do postępowań wszczętych (z wyłączeniem postępowań w sprawie przestępstw, których znamieniem jest posługiwanie
się bronią palną, np. art. 280 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, jednakże bez wskazania na rodzaj broni).
Mając na uwadze powyższe, w załączeniu przekazuję dane dotyczące przestępstw
z użyciem broni myśliwskiej stwierdzonych w postępowaniach zakończonych w 2013
roku oraz w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2014 roku.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu
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Załącznik 1
Dane dotyczące przestępstw z użyciem broni myśliwskiej stwierdzonych w postępowaniach zakończonych w 2013 roku.
Przestępstwa z użyciem broni myśliwskiej stwierdzone
w postępowaniach zakończonych w 2013 roku
Ustawa

Akt prawny

Ustawa z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 856)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Ogółem

Narzędzie przestępstwa
– broń myśliwska

Art. 52 pkt 2

9

Art. 52 pkt 6

7

Art. 53 pkt 1

1

Art. 53 pkt 3

95

Art. 53 pkt 4

71

Art. 53 pkt 5

13

Art. 53 pkt 6

29

Art. 35 ust. 1

1

Art. 148 §1

3

Art. 155

1

Art. 156 §1
pkt 2

1

Art. 157 §1

1

Art. 157 §3

1

Art. 159

2

Art. 160 §1

3

Art. 191 §2

1

Art. 193

2

Art. 209 §1

1

Art. 224 §2

1

Art. 226 §1

1

Art. 258 §2

1

Art. 263 §2

7

Art. 275 §1

1

Art. 280 §2

10

Art. 288 §1

4
267
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Załącznik 2
Dane dotyczące przestępstw z użyciem broni myśliwskiej stwierdzonych w postępowaniach zakończonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2014
roku.
Przestępstwa z użyciem broni myśliwskiej stwierdzone
w postępowaniach zakończonych
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2014 roku
Ustawa

Akt prawny

Ustawa z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 856)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Ogółem

Narzędzie przestępstwa
– broń myśliwska

Art. 52 pkt 1

1

Art. 52 pkt 2

5

Art. 52 pkt 6

3

Art. 53 pkt 3

5

Art. 53 pkt 4

20

Art. 53 pkt 5

5

Art. 53 pkt 6

10

Art. 35 ust. 1

2

Art. 35 ust. 1a

1

Art. 148 §1

2

Art. 151

1

Art. 156 §2

2

Art. 157 §1

2

Art. 157 §3

1

Art. 160 §1

5

Art. 191 §1

2

Art. 197 §1

1

Art. 224 §2

1

Art. 263 §2

2

Art. 280 §1

1

Art. 280 §2

2

Art. 288 §1

6
80
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią udzieloną w dniu 24 kwietnia bieżącego roku
na oświadczenie złożone przeze mnie na 51. posiedzeniu Senatu w dniu
20 marca br. proszę o udzielenie informacji.
W wyżej wymienionym oświadczeniu zwróciłem się do Pana Ministra
z prośbą o udzielenie informacji dotyczących podjęcia działań w związku
z doniesieniami medialnymi o dokonywaniu uboju rytualnego na terenie
Polski. Z informacji udzielonych w odpowiedzi wynikało, iż zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie przez Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim, sygnatura V Ds. 15/14.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, na jakim etapie
znajduje się obecnie postępowanie w wymienionej sprawie.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 15.12.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 12 listopada 2014 r., dotyczącego
oświadczenia, złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja
Persona podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r., w przedmiocie
toku śledztwa Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim sygn. V Ds. 15/14,
uprzejmie informuję, że postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. zostało zamknięte
i aktualnie opracowywana jest w tej sprawie końcowa decyzja merytoryczna.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W 2008 r. jako poseł w interpelacji nr 1707 wnosiłem o przyspieszenie budowy obwodnicy miasta Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej
S10. Dzisiaj sprawa ponownie jest tematem rozmów, gdyż, jak się okazuje, obwodnica w obecnym kształcie nie jest bezpieczna. Jak dowiadujemy
się z mediów czy jak podaje starosta powiatu stargardzkiego, od 1 stycznia 2010 r. do 23 lipca 2014 r. na tej drodze – na odcinku o długości około
6,4 km, to jest od węzła Lipnik do węzła Motaniec – odnotowano jedenaście
wypadków drogowych, w których osiem osób poniosło śmierć i aż trzydzieści
trzy osoby zostały ranne. Prawie za każdym razem jest ta sama przyczyna
wypadku, to jest zjechanie na przeciwległy pas ruchu.
Informuję, że w 2012 r. zwracałem się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie z zapytaniem, kiedy nastąpi wybudowanie
drogi wspomagającej odcinek Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10. Otrzymałem odpowiedź, że zadanie „Budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki,
Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odcinek Niedźwiedź
– Zdunowo w ciągu S10” jest częścią pilotażowego programu „Zaprojektuj
i zbuduj” realizowanego w ramach projektu pomocy technicznej współfinansowanego ze środków unijnych „Wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w procesie przygotowania i wdrożenia projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007–2013”.
Jednakże zadanie nie zostało umieszczone na indykatywnej liście projektów
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
i tym samym nie weszło w fazę realizacji. W piśmie poinformowano mnie
również, że zadanie jest ujęte pod nr 38 w załączniku nr 2 do zatwierdzonego w dniu 25 stycznia 2011 r. przez Radę Ministrów Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011–2015 jako zadanie, którego realizacja przewidziana
jest po roku 2013. Jednakże realizacja uzależniona jest od uzyskania środków na ten cel, w tamtej chwili zadanie nie miało zapewnionego finansowania. Do dzisiaj nie rozpoczęto budowy drugiego pasa ruchu.
Obecnie w dokumencie implementacyjnym do „Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” budowa drugiej jezdni ujęta
jest na liście projektów drogowych dopiero w poz. 29. Ze znaczenia komunikacyjnego, jakie pełni ta droga, wszyscy zdajemy sobie sprawę, apeluję
więc o przesunięcie zadania na liście priorytetów na wyższą pozycję, aby
zadanie było wśród najważniejszych zadań, co czynię, mając na uwadze
dobro i życie kierowców.
Dochodzi do mnie wiele informacji i sygnałów we wspomnianej kwestii,
jak na przykład od Starostwa Powiatu Stargardzkiego. Podjęto uchwałę,
w której wyrażono stanowisko w tej sprawie; wynika z niego, że Pani również je otrzymała.
Sławomir Preiss
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Odpowiedź
Warszawa, 25 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Sławomira Preissa złożone na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
w ciągu drogi S10, przesłane przy piśmie z dnia 12 listopada 2014 r., znak: BPS/043-64-2777/14, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Obwodnica Stargardu Szczecińskiego oddana do użytku 21 grudnia 2009 r. jest
drogą dwujezdniową o długości ok. 13,52 km zbudowaną na parametrach drogi ekspresowej z trzema węzłami Stargard Szczeciński Zachód, Stargard Szczeciński Centrum, Stargard Szczeciński Wschód (według starego nazewnictwa odpowiednio Lipnik,
Stargard Os. Pyrzyckie oraz Święte). Zrealizowana Inwestycja stanowiła kontynuację
przebudowanej w 2005 r. drogi krajowej nr 10 od strony Szczecina, polegającej na
zbudowaniu II jezdni na odcinku ok. 6 km.
Przedstawiony w oświadczeniu Pana Senatora problem zagrożenia bezpieczeństwa
dla użytkownik drogi, dotyczy oddanej do ruchu w dniu 14 września 2007 r. obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa, zbudowanej w I etapie jako jednojezdniowa
droga ekspresowa.
Ponieważ każdego roku na odcinku jednojezdniowym obwodnicy dochodziło do
wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi, zarządca drogi – GDDKiA zdecydował
się na radykalne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, polegające na rozdzieleniu pasów ruchu na całym 6 km jednojezdniowym odcinku obwodnicy barierą linową. Bariera uniemożliwi wjazd na przeciwny pas ruchu (w tym również
wyprzedzanie).
Aktualnie trwają prace przy montażu barier, które GDDKiA planuje zakończyć
do końca listopada br. Należy zaznaczyć, iż jest to rozwiązanie tymczasowe, które
funkcjonować będzie do czasu wybudowania drugiej jezdni obwodnicy, pod którą
jest już zarezerwowane miejsce w ramach I etapu jej budowy.
Jednoczenie informuję, iż resort infrastruktury i rozwoju czyni starania o pozyskanie środków na realizację budowy II jezdni obwodnicy i z chwilą ich uzyskania,
GDDKiA przystąpi do jej budowy.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Mając na uwadze kontrowersje, które zauważyłem na Podkarpaciu, dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację, dlaczego mimo pozytywnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia, zawartego w piśmie MZ-OZ-U-523-35093-2/WS/14 z dnia 9 maja 2014 r. – cytuję: „Ministerstwo Zdrowia
wyraża pozytywne stanowisko co do zmiany większej dostępności lekarzy,
w tym lekarzy ze specjalizacją I stopnia, dla świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, jak również w odniesieniu do liczby łóżek przypadających na
jeden etat lekarski” – do dzisiaj wspomniany problem nie został prawnie
uregulowany.
Trudno zrozumieć, dlaczego lecznictwo uzdrowiskowe obwarowane jest
tak rygorystycznymi wymaganiami. Zarówno w POZ, jak i w szpitalach są
one już o wiele mniejsze. Jeżeli NFZ podczas najbliższego aneksowania
umów nie uwzględni złożonych wniosków, to większość zakładów lecznictwa uzdrowiskowego będzie musiała w bardzo istotny sposób ograniczyć
swoją działalność. Niektóre z nich mogą nawet przestać istnieć. Myślę, że
nikt tego nie chce.
Moje zdziwienie budzi szczególnie fakt, że w lecznictwie uzdrowiskowym wymagania dotyczące kwalifikacji lekarzy są o wiele większe niż
w przypadku szpitali prowadzących leczenie stanów ostrych, często zagrażających życiu pacjenta. Nie jestem w stanie zrozumieć, czym taki stan
rzeczy jest podyktowany, dlatego proszę o szczegółowe wyjaśnienie wspomnianej kwestii.
Zdzisław Pupa

Odpowiedź
Warszawa, 2014.11.21
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatora Zdzisława Pupę, podczas
64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r., skierowanego do Ministra
Zdrowia przy piśmie z dnia 12 listopada 2014 r. (znak: BPS/043-64-2778/14), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Mając na uwadze zasadność podjęcia działań mających na celu wprowadzenie
stosownych rozwiązań prawnych w zakresie wskazanym w oświadczeniu Pana Senatora, uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia przygotowany został projekt
nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931, z późn.
zm.). W projekcie zaproponowano rozwiązania odnoszące się do złagodzenia wymagań
dotyczących kwalifikacji lekarzy udzielających świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, jak również do liczby łóżek przypadających na jeden etat lekarski.
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Planuje się, że projekt nowelizacji będzie przedmiotem konsultacji w I połowie
grudnia 2014 r., a przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia
2015 r.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Piotr Warczyński
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Oświadczenie senatora Marka Rockiego
skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka
Szanowny Panie Przewodniczący!
Środki gromadzone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym są tam
przekazywane przez banki, ale w ostatecznym rozrachunku obciążają klientów tych banków, obywateli, w tym moich wyborców.
Moi wyborcy są zaniepokojeni łatwością, z jaką sięgnięto po te środki
w przypadku upadłości kasy SKOK Wspólnota. Zdaję sobie sprawę z tego, że
po złożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosku o upadłość SKOK
Wspólnota proces uruchomienia wypłat z BFG wynikał wprost z przepisów
prawa. Proszę jednak o wyjaśnienie, dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego nie sięgnęła wcześniej po środki zgromadzone w Kasie Krajowej SKOK.
Przez ostatni rok działalności SKOK Wspólnota była kierowana przez
zarządcę komisarycznego wyznaczonego przez KNF. Zakładam, że zarządca
komisaryczny przekazuje KNF informacje o stanie instytucji, którą zarządza.
Jeśli tak, to KNF otrzymywała informacje o bardzo złej i wciąż pogarszającej
się sytuacji SKOK Wspólnota na długo przed złożeniem wniosku o upadłość
tej kasy.
Zwraca uwagę fakt, że BFG wypłacił właścicielom depozytów w kasie
SKOK Wspólnota prawie 816 milionów zł. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
działa od 1995 r. i w ciągu dziewiętnastu lat wypłacił z tytułu upadłości
wielu małych banków łącznie 814 milionów zł, czyli nominalnie mniej niż
jednorazowo z tytułu upadku tej jednej kasy SKOK.
2 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia kandydatury Rafała Matusiaka na stanowisko prezesa Kasy Krajowej
SKOK oraz Tomasza Bagińskiego, głównego księgowego Kasy Krajowej, na
stanowisko członka Zarządu Kasy Krajowej SKOK. Jak informowały media,
„nadzór stwierdził również nieprawidłowości w procesie planowania i przeprowadzania kontroli w kasach oraz w postępowaniu pokontrolnym, a także
niezrealizowanie zaleceń inspekcji KNF w kluczowych obszarach działalności Kasy Krajowej, za które odpowiadali prezes i główny księgowy”.
Skoro kierownictwo Kasy Krajowej SKOK nie współpracowało z KNF
w kwestii ratowania kas operacyjnych, a sytuacja kasy SKOK Wspólnota
się pogarszała, w przekonaniu moim i moich wyborców, którzy się do mnie
w tej sprawie zwrócili, właściwym działaniem byłoby ustanowienie przez
KNF zarządu komisarycznego Kasy Krajowej SKOK i użycie jej zasobów
w celu ratowania kasy SKOK Wspólnota. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie,
dlaczego tak się nie stało.
Z poważaniem
Marek Rocki
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Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Warszawa, 15 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP, Pana Marka Rockiego, złożone podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r. oraz przekazane przy
piśmie Wicemarszałka Senatu RP, Pani Marii Pańczyk-Pozdziej (z dnia 12 listopada
2014 r., znak: BPS/43-64-2779/14) uprzejmie informuję, że zarówno sytuacja w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jak i Krajowej Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej została przeze mnie szczegółowo omówiona na
posiedzeniu plenarnym Senatu w dniu 20 listopada 2014 r. Przekazane wówczas informacje w znacznej części wyjaśniają kwestie podnoszone przez Senatora RP, Pana
Marka Rockiego w ww. oświadczeniu.
Dodatkowo pozwolę sobie poinformować, że sytuacja w SKOK Wspólnota wynikała z szeregu błędnych decyzji i działań – również o charakterze przestępczym –
przedstawicieli władz tej Kasy i jej niektórych członków, w czasie kiedy nadzór nad
sektorem skok sprawowała Kasa Krajowa. Sytuacja ta trwała przez wiele lat. Ustanowienie zarządcy komisarycznego przez Kasę Krajową w SKOK Wspólnota również nie
przyniosło efektów. Preferowany i realizowany w niektórych spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, w tym w SKOK Wspólnota model sanacji polegający
na tzw. „ucieczce do przodu” spowodował w latach 2007–2012 przyrost depozytów
w Kasie o ponad 630 mln zł. W tym samym czasie wartość funduszy własnych obniżyła się z poziomu 3,6 mln zł do (-) 197,3 mln zł (poziom funduszy własnych na
koniec 2012 r. był zniekształcony poprzez jednorazowe transakcje dotyczące sprzedaży przeterminowanych wierzytelności za skrypty dłużne i wniesienia aportem wyodrębnionych części przedsiębiorstwa Kasy do podmiotu powiązanego). Negatywnie
należy również ocenić nie tylko nieprzeciwstawienie się przez Kasę Krajową połączeniu w 2012 r. SKOK Wspólnota z inną niewypłacalną Kasą tj. SKOK Zachodnia, ale również wsparcie tego procesu środkami finansowymi pochodzącymi z funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej, na który składają się wszystkie spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe. Niewątpliwym błędem Kasy Krajowej było również
udzielenie niewystarczającej pomocy tej Kasie, co nie pozwoliło na przeprowadzenie
procesu sanacji z powodzeniem. Rozwiązaniem alternatywnym było wówczas zaniechanie działań pomocowych, co z kolei doprowadziłoby do wcześniejszego wszczęcia
procedury upadłościowej Kasy przy niższych kosztach wypłaty środków gwarantowanych. Sposób sprawowania nadzoru nad kasami przez Kasę Krajową do października
2012 r., pozwolił na istotny wzrost ryzyka, co w konsekwencji było bezpośrednią
przyczyną narastania strat w tym podmiocie.
Komisja Nadzoru Finansowego nie ma podstawy prawnej do ingerowania w suwerenne decyzje Kasy Krajowej w zakresie dysponowania funduszem stabilizacyjnym.
Fundusz ten powstał z wpłat kas oraz z akumulowanego zysku Kasy Krajowej z lat
wcześniejszych. W związku z tym Komisja nie miała żadnych możliwości (prawnych
i faktycznych), aby zażądać od Kasy Krajowej większego udziału w wypłacie środków gwarantowanych. Natomiast stosownie do ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1450
z późn. zm., dalej: ustawa o skok) takie uprawnienie posiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zgodnie z art. 55 ust. la tej ustawy otrzymał od Kasy Krajowej wolne
środki funduszu stabilizacyjnego na realizację części zobowiązań Funduszu z tytułu
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gwarancji środków zgromadzonych w SKOK Wspólnota. Kwota ta jednak była niewspółmiernie niska w porównaniu z wielkością gwarantowanych depozytów zgromadzonych z tej Kasie.
Prawdą jest, że zarządca komisaryczny w SKOK Wspólnota został ustanowiony
przez Komisję na blisko rok przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności tej
Kasy. Zarządca Komisaryczny – po sporządzeniu bilansu na datę jego ustanowienia
i przeprowadzeniu badania audytorskiego przez renomowaną firmę audytorską – informował Komisję o stanie finansów Kasy, jednak Komisja przed podjęciem decyzji
ostatecznych, zbadała – w trybie postępowania administracyjnego – możliwość przejęcia Kasy przez inną Kasę. Komisja zwracała się również do dużych banków komercyjnych z propozycją przejęcia SKOK Wspólnota, jednak żaden z banków (po przeprowadzeniu due diligence) nie zgłosił zainteresowania takim rozwiązaniem, wskazując
jednocześnie na istotne ryzyka związane z tym przedsięwzięciem (głównie związane
z wieloletnimi, niekorzystnymi dla Kasy umowami outsourcingowymi).
Dodatkowo czas, w którym banki realizowały swoje badania, został wykorzystany przez zarządcę komisarycznego do uporządkowania niektórych spraw związanych
z uporządkowaniem spraw członkowskich w Kasie oraz prawidłowym przygotowaniem
listy deponentów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 613 ze zm.). Warto również podkreślić,
że w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. saldo depozytów członków SKOK
Wspólnota obniżyło się o ponad 165 mln zł, co istotnie zmniejszyło kwotę obciążenia
BFG z tytułu wypłaty środków gwarantowanych.
W przypadku Kasy Krajowej, chciałbym potwierdzić to co, przekazałem Wysokiej
Izbie na plenarnym posiedzeniu Senatu RP. Wobec tego podmiotu Komisja prowadzi
dwa postępowania administracyjne w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego. Przesłanką badaną w pierwszym postępowaniu (z art. 73a ust. 1 ustawy
o skok) jest ocena działań Kasy Krajowej w zakresie prawidłowości i zgodności działania z przepisami prawa. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował Komisję o przystąpieniu do tego postępowania. Natomiast w drugim postępowaniu (z art. 73 ust. 1 ustawy o skok) Komisja ocenia, czy Kasa Krajowa prawidłowo wywiązuje się z obowiązku przygotowania programu postępowania naprawczego,
o którym mowa w art. 72b ustawy o skok.
Jak wiadomo, działania Komisji Nadzoru Finansowego mogą być w znacznej części realizowane zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego i w tym właśnie
trybie są one prowadzone. Natomiast przed podjęciem konkretnych decyzji nie jest
możliwe przekazanie informacji we wskazanym przez Pana Senatora Marka Rockiego
zakresie, gdyż Komisja działa i ocenia zgromadzony materiał dowodowy in gremio.
Powodować to mogłoby w stosunku do poszczególnych członków Komisji zarzut naruszenia prawdy obiektywnej i bezstronności.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stosownie do art. 61a ust. 1 ustawy o skok nie ma możliwości przekazywania szczegółowych informacji o działalności poszczególnych podmiotów objętych nadzorem.
Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu „...informacje uzyskane lub wytworzone
w związku ze sprawowaniem nadzoru nad kasami i Kasą Krajową, w tym informacje,
o których mowa w art. 9e ust. 1 i art. 9g, których udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes podmiotów, których te informacje
bezpośrednio lub pośrednio dotyczą, lub utrudnić sprawowanie nadzoru, stanowią
tajemnicę chronioną”.
Informuję również, że materiały dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych cyklicznie publikowane są na
stronie internetowej Komisji: www.knf.gov.pl.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatora Janusza Sepioła
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Na drodze krajowej nr 7 przed Myślenicami (w rejonie miejscowości Jawornik) realizowana jest inwestycja w postaci budowy kładki dla pieszych.
Ponieważ kształt architektoniczny i rozmach tej inwestycji bardzo odbiegają
od standardowych rozwiązań, uprzejmie proszę o podanie następujących
informacji.
1. W jakim trybie został wybrany projekt?
2. Czy w tej sprawie wypowiedziała się wojewódzka komisja architektoniczno-urbanistyczna?
3. Kto zatwierdził ten projekt do realizacji?
4. Jaki jest koszt inwestycji?
Z wyrazami szacunku
Janusz Sepioł

Odpowiedź
Warszawa, 5 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 r. (sygn. BPS/043-64-2780/14)
przekazujące oświadczenie złożone przez senatora Janusza Sepioła podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada br., resort infrastruktury i rozwoju przedstawia następujące informacje odnosząc się do poszczególnych pytań.
Ad 1. W jakim trybie został wykonany projekt?
Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych w miejscowości Jawornik odbył się z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, iż zamówienie nie przekraczało wyrażonej w złotych równowartości 14 000 EURO (obwiązująca wartość
na dzień wyboru wykonawcy). Jednocześnie należy podkreślić, iż wybór wykonawcy został dokonany z zachowaniem procedur gwarantujących zachowanie zasad
równego traktowania przedsiębiorców oraz zasad konkurencyjności dla wszystkich
podmiotów w zlecanych zamówieniach, które zostały określone w wewnętrznych
zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Ad 2. Czy w tej sprawie wypowiedziała się wojewódzka komisja architektoniczno-urbanistyczna?
Inwestor zadania, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie miała
obowiązku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgadniania dokumentacji projektowej w wojewódzkiej komisji architektoniczno-urbanistycznej. W trakcie uzgadniania
dokumentacji projektowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, In-
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westor miał obowiązek uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po
przeprowadzeniu postępowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu
13 sierpnia 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała pozytywną opinię.
Ad 3. Kto zatwierdził ten projekt do realizacji?
Projekt budowy przedmiotowej kładki został wskazany do realizacji i wyłoniony
w drodze konkursu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko przeprowadzonego w latach 2009–2012. Wyboru wariantu do projektowania i zatwierdzenia konkretnej konstrukcji obiektu inżynierskiego dokonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przyjęty rodzaj konstrukcji i lokalizacja
obiektu między innymi ma na celu kształtowanie estetycznego wyglądu trasy drogi S7
poprzez wkomponowanie się w teren. Ponadto zaproponowane rozwiązanie uwzględnia główne cele projektu: jakość i trwałość, które zostały zapewnione poprzez użycie
zgodnie z wymogami najwyższej jakości materiałów.
Ad 4. Jaki jest koszt inwestycji?
Koszt inwestycji wynosi: 7 567 292,58 zł i zawiera koszt dokumentacji projektowej,
koszt wykupu gruntu, roboty budowalne, nadzór autorski oraz nadzór inwestorski.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Janusza Sepioła
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
W związku z pismami interwencyjnymi kierowanymi przez krakowskich
projektantów do mojego biura senatorskiego uprzejmie proszę o wyrażenie
stanowiska w następującej sprawie. Czy interpretacja przepisu §277 ust. 4
polegająca na uznaniu dwóch niezależnych garaży podziemnych usytuowanych w dwóch oddzielnych budynkach, na dwóch oddzielnych działkach,
oddzielonych ścianą pożarową – jeden usytuowany w budynku biurowym
o powierzchni 567 m2, gdzie jest 14 miejsc postojowych, drugi usytuowany
w budynku hotelowym o powierzchni 1381 m2, gdzie są 33 miejsca postojowe – z dwoma niezależnymi wjazdami, dostępnych z jednej wspólnej rampy
zjazdowej usytuowanej na działce budynku hotelowego ze służebnością dla
biurowca, za jeden garaż zamknięty jest właściwa?
Inwestycja jest w fazie projektowej. Pierwotny projekt zespołu biurowo-hotelowego został zatwierdzony poprzez wydanie pozwolenia na budowę
w dniu 4 stycznia 2013 r., w którym zaakceptowano dwa niezależne garaże.
Obecnie procedowana jest zmiana tej decyzji ze względu na zmianę operatora hotelu. Stan prawny na dziś nie uległ zmianie w stosunku do stanu z dnia
4 stycznia 2013 r.
Teren położony jest w obszarze pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta”. Z uwagi na lokalizację istnieje możliwość realizacji tylko jednego zjazdu z drogi publicznej (wymogi zarządcy drogi z uwagi na,
na przykład, odległości od skrzyżowań itp.). Traktowanie obligatoryjne tych
dwóch przedmiotowych garaży jako jeden garaż z uwagi na wspólny zjazd
może zniechęcić inwestorów, wręcz może spowodować ich odstąpienie od
realizacji inwestycji. Przepis §277 ust. 4 mówi: „W garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1500 m2 należy stosować samoczynne
urządzenia oddymiające”. W przypadku liczenia powierzchni garaży łącznie pojawia się konieczność wyposażenia garaży w wentylację oddymiającą bardzo trudną do realizacji z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne,
konstrukcyjne, konserwatorskie itp. Zastosowanie wentylacji strumieniowej
uniemożliwia konfiguracja konstrukcji, która jest podporządkowana wymogom dotyczącym lokalizacji, wymogom określonym w decyzji o warunkach
zabudowy, a także wymogom konserwatorskim i sąsiedzkim.
Z wyrazami szacunku
Janusz Sepioł

Odpowiedź
Warszawa, 10 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Janusza Sepioła na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada 2014 r., w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
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poz. 690, z późn. zm.) w odniesieniu do garaży podziemnych, przekazane przez Wicemarszałka Senatu – Panią Marię Pańczyk-Pozdziej przy piśmie z dnia 12 listopada
2014 r. znak: BPS/043-64-2781/14, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Przepisy zawarte w paragrafach 102 i 277 ust. 4 ww. rozporządzenia, określają
szczegółowe zasady budowy i wyposażania garaży zarówno otwartych jak i zamkniętych. Natomiast, w myśl art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), obowiązkiem projektanta jest
opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dlatego też, w sytuacji gdy norma prawna
nie zawiera precyzyjnych wytycznych, to projektant uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego w oparciu o wiedzę techniczną proponuje najlepsze,
w swojej ocenie rozwiązania.
Ponadto, mając na uwadze fakt, że w opisanej w oświadczeniu sprawie toczy się
obecnie postępowanie dotyczące zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, należy
wskazać, że Minister Infrastruktury i Rozwoju nie posiada kompetencji w zakresie
możliwości ingerowania w toczące się, indywidualne postępowanie administracyjne.
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego organem właściwym w sprawie jest właściwy miejscowo organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydaje pozwolenie na budowę.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Janusz Żbik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Janusza Sepioła
skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
We wrześniu 2015 r. mija pięćdziesiąta rocznica śmierci wybitnego polskiego architekta Bohdana Pniewskiego. Niewielu twórców równie silnie
wpłynęło na krajobraz architektoniczny naszej stolicy. Dość wymienić jego
zrealizowane projekty: gmachu Sejmu, odbudowy i rozbudowy Teatru Wielkiego, sądów grodzkich, budynku Polskiego Radia, Domu Chłopa czy budynku ministerstwa transportu. Nieopodal kompleksu budynków parlamentu
znajduje się własna willa Bohdana Pniewskiego, zbudowana z wykorzystaniem elementów wzniesionych jeszcze przez Szymona Bogumiła Zuga, a dziś
użytkowana przez Muzeum Ziemi PAN.
Niestety, stan budynku wskazuje na jego zaniedbanie, a jego najbliższe
otoczenie jest wręcz zdewastowane. Dlatego zwracam się do Pani Minister
z prośbą o rozważenie inicjatywy w przedstawionej sprawie i podjęcie działań przez podległe służby konserwatorskie, by w roku szczególnej pamięci o Bohdanie Pniewskim ten charakterystyczny dla polskiej architektury
dwudziestolecia międzywojennego budynek mógł odzyskać swój blask.
Z wyrazami szacunku
Janusz Sepioł

Odpowiedź
Warszawa, 24 listopada 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Pana Senatora Janusza Sepioła (przekazanego pismem nr BPS-043-64-2782/14 z dnia 12 listopada 2014 r.) złożonego na 64. posiedzeniu Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku, w sprawie stanu willi Bohdana Pniewskiego (ob. Siedziba Muzeum Ziemi PAN), zwracam się z uprzejmą prośbą
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Uprzejmie dziękuję Panu Senatorowi za przypomnienie przypadającej w 2015 roku
50. już rocznicy śmierci wybitnego polskiego architekta – Bohdana Pniewskiego, którego osoba i Jego dokonania są mi doskonale znane. Budynek, na który zwraca Pan
Senator uwagę jest świetnym przykładem polskiej myśli architektonicznej – za taki
bowiem należy uznać przekształcenie jeszcze XVII-wiecznej budowli projektu Bogumiła Zuga w wysokiej klasy modernistyczną willę okresu międzywojennego.
Obecnie budynek jest siedzibą Muzeum Ziemi PAN, będącym pomocniczą jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. W związku z czym to na nim spoczywa troska o stan willi Pniewskiego i otaczającego ją terenu. Obecnie obowiązujące przepisy
(w tym ustawy o finansach publicznych) nie pozwalają Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udzielenie wsparcia finansowego na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich.
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Niezależnie jednak od tych okoliczności Generalny Konserwator Zabytków wystąpił z pismem do Stołecznego Konserwatora Zabytków o rozpoznanie stanu obiektu
i w zależności od potrzeb podjęcie stosownych działań.
Z poważaniem
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego oraz do Pani Rzecznik
Praw Obywatelskich w związku z wyrokiem, jaki zapadł w sprawie skazanych Radosława K. i Patryka R., którzy zostali skazani za zabójstwo antykwariusza w Wałbrzychu w 2000 r.
Zwracam uwagę na nietypowe okoliczności tej sprawy, które zdają się
wskazywać na wysokie prawdopodobieństwo tragicznej pomyłki sądowej
i skazania niewinnych ludzi.
Po pierwsze, skazanie obu mężczyzn nastąpiło wyłącznie na podstawie zeznań jednego świadka incognito, który miał widzieć skazanych uciekających z miejsca zbrodni. Żadnych innych dowodów wskazujących na
skazanych, takich jak ślady krwi, prochu, odciski palców itp., nie było.
W świetle wielu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skazanie wyłącznie na podstawie zeznań świadka incognito nie powinno mieć
miejsca.
Po drugie, obaj skazani przeszli pozytywnie test na poligrafie. Sąd
jednak odrzucił wartość dowodową tego badania, zakładając, że skazani
oszukali poligraf. Teoretycznie takie oszukanie jest możliwe w przypadku
wytrenowanych psychicznie osób, ale możliwość, by takie oszustwo udało
się dwóm skazanym w jednej sprawie, jest równe trafieniu szóstki w totolotka.
Po trzecie, w sprawę zaangażował się policjant, obecnie już emerytowany, który miał za zadanie szukanie trzeciego sprawcy i który zgromadził
dowody wskazujące na świadome kłamstwo świadka incognito. Policjant
ten dotarł do trzech prawdopodobnych sprawców, którymi według niego są
inne osoby niż skazani K. i R. Z niezrozumiałych powodów ustalenia funkcjonariusza B. zostały zignorowane przez prokuraturę i sądy.
Po czwarte, zwracam uwagę Pana Prokuratora i Pani Rzecznik na zdumiewające, moim zdaniem, twierdzenia, zawarte w postanowieniu Sądu
Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., którym to postanowieniem Sąd
Najwyższy oddalił wniosek o wznowienie postępowania i zdyskredytował
ustalenia funkcjonariusza B. tylko dlatego, że był on osobiście zaangażowany w sprawę. Sąd Najwyższy miał za złe funkcjonariuszowi Policji to, że widząc krzywdę skazanych niewinnie ludzi, zaangażował się, by tę krzywdę
naprawić.
Moim zdaniem to szczególne zaangażowanie samotnego funkcjonariusza Policji zasługuje na poważne potraktowanie – przecież ten człowiek
nie ma żadnego interesu w walce o uniewinnienie oskarżonych, ponosi
osobiste koszty tych starań i bierze na siebie osobiste ryzyko. Zaskakująca jest też inna myśl, zawarta w uzasadnieniu tego postanowienia, a mianowicie, że „przełom w dążeniu do wzruszenia prawomocnego wyroku
skazującego za zabójstwo antykwariusza może nastąpić nie w wyniku
forsowania nadal tezy o popełnieniu przez świadka anonimowego nr 1
przestępstwa, ale w wyniku decyzji skazanego Radosława K. o przerwaniu milczenia”.
Sąd Najwyższy w świetle powyższych stwierdzeń dopuszcza myśl, że
prawda może być inna, niż ta ustalona w wyroku, a mimo to nic z tym nie robi
i oddala wniosek o wznowienie. I jeśli Sąd Najwyższy oczekuje przerwania
milczenia od K., to zapomina o drugim skazanym, czyli o R. Czy on ma być
zakładnikiem milczenia skazanego K.? Poza tym sam fakt przekazania Radosławowi K. do zakładu karnego groźby pozbawienia życia w przypadku
złamania nakazu milczenia nie może być dowodem na to, że K. zna autora
tych gróźb. Groźby mógł przekazać faktyczny sprawca w celu utwierdzenia
organu ścigania w przekonaniu o winie K.
Proszę zatem oba Wysokie Urzędy o wnikliwy przegląd tej sprawy i podjęcie odpowiednich działań procesowych, zmierzających do sprawiedliwego
jej finału. Pana Prokuratora Generalnego pytam ponadto o to, co się dzieje
z poszukiwaniem trzeciego sprawcy, który rzekomo miał współdziałać z Ra-
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dosławem K. i Patrykiem R. Czy trwa w tej sprawie jakieś śledztwo, czy jest
on poszukiwany, czy też sprawę odłożono ad acta? Jeśli sprawa została
odłożona, to proszę, by Pan Prokurator Generalny podjął ją na nowo.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 15.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 12 listopada 2014 roku nr BPS/043-64-2783-PG/14, przy którym przekazany został tekst złożonego przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku
oświadczenia dotyczącego wyroku Sądu Okręgowego w Ś. oraz postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Ś., uprzejmie przedstawiam, co następuje.
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej poddano analizie
akta główne sprawy przeciwko Radosławowi K. i Patrykowi R., skazanym na mocy
wyroku Sądu Okręgowego w Ś. za czyn określony w art. 148 §2 pkt 4 k.k. na kary po
25 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok
w ten sposób, że przypisany tym oskarżonym czyn zakwalifikował z art. 148 §1 k.k.,
przyjmując, że działali oni z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Henryka Ś.
w dniu 16 marca 2000 roku, i za ten czyn wymierzył im kary po 15 lat pozbawienia
wolności.
Analiza przedmiotowych akt nie została jeszcze zakończona z uwagi na konieczność zapoznania się prokuratora z materiałami niejawnymi dotyczącymi tej sprawy,
a pozostającymi w kancelariach tajnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Sądu
Okręgowego w Ś. Powyższe materiały, o które zwrócono się do obu Sądów pismami
z dnia 8 grudnia 2014 roku nie wpłynęły jeszcze do Prokuratury Generalnej.
Po zapoznaniu się z pełnym materiałem dowodowym dotyczącym skazanych Radosława K. i Patryka R. zostanie podjęta decyzja w sprawie zasadności podjęcia przez
Prokuratora Generalnego działań w trybie nadzwyczajnym przewidzianym przepisami
Kodeksu postępowania karnego, o czym powiadomimy odrębnym pismem.
Odnośnie do zawartego w Oświadczeniu pytania o stan poszukiwań „trzeciego
sprawcy, który rzekomo miał współdziałać z Radosławem K. i Patrykiem R.” w popełnieniu zarzucanego im czynu, informuję, iż Prokurator Okręgowy w Ś. postanowieniem w sprawie przeciwko Radosławowi K. i Patrykowi R. podejrzanym o zabójstwo
w dniu 16 marca 2000 r. w Wałbrzychu Henryka Ś., wyłączył materiał dowodowy dotyczący udziału w popełnieniu tego czynu trzeciego sprawcy. Materiał w tym zakresie
zarejestrowano w Prokuraturze Okręgowej w Ś.
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Przeprowadzone czynności procesowe nie doprowadziły do ustalenia trzeciego
sprawcy zabójstwa Henryka Ś. i postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2002 roku śledztwo to umorzono na podstawie art. 322 §1 k.p.k. z powodu niewykrycia sprawcy.
Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2002 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Ś. zlecił
Wydziałowi Dochodzeniowo-Śledczemu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
wykonanie niezbędnych czynności dowodowych w trybie art. 327 §3 k.p.k.
W ramach tych czynności zażądano wykazów połączeń telefonicznych od operatorów telekomunikacyjnych kolejnych ustalonych abonentów, które poddano analizie kryminalistycznej, powołano biegłego z zakresu daktyloskopii celem ustalenia
śladów linii papilarnych na obrazach zabezpieczonych podczas przeszukania w dniu
26 czerwca 2002 r. oraz sprawdzono osoby powiązane z oskarżonymi Radosławem K.
i Patrykiem R., które ustalono w drodze wywiadu kryminalnego.
Ostatnie czynności dowodowe wykonano w lipcu 2007 roku, a ich wyniki nie
dały podstaw do wydania postanowienia o podjęciu na nowo przedmiotowego postępowania.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z dyspozycją §265 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., poz. 144) pismo stanowiące wniosek o podjęcie na nowo postępowania
przygotowawczego w sprawie, w której uprawomocniło się postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, rozpoznaje kierownik jednostki organizacyjnej
prokuratury, w której wydano postanowienie o umorzeniu postępowania. Natomiast
kolejny wniosek w tym przedmiocie, jeżeli nie zostanie uwzględniony przez właściwego
prokuratora, podlega rozpoznaniu przez prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem,
który wydał kwestionowane postanowienie.
Z powyższych względów oświadczenia złożone przez Pana Senatora Wojciecha
Skurkiewicza w zakresie dotyczącym podjęcia na nowo śledztwa Prokuratury Okręgowej w Ś., przekazano według właściwości do rozpoznania Prokuratorowi Apelacyjnemu we Wrocławiu.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 2.04.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2014 roku nr BPS/043-64-2783-PG/14, przy którym przesłane zostało oświadczenie złożone przez Pana Senatora
Wojciecha Skurkiewicza podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014
roku oraz w nawiązaniu do przesłanego Panu Marszałkowi pisma z dnia 15 grudnia
2014 r., sygn. PG II P070/42/14 (PG IV KSK 1562/14), uprzejmie informuję, że w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej, po uzyskaniu materiałów niejawnych z Sądu Okręgowego w Ś. oraz z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
zakończona została analiza akt postępowania Sądu Okręgowego w Ś.
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Akta sprawy zostały poddane analizie w aspekcie istnienia przesłanek uzasadniających wywiedzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia. 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 zaskarżenie, a tylko zaistnienia tego rodzaju naruszeń uzasadniałoby wniesienie kasacji, w rozumieniu art. 523 §1 k.p.k.
W złożonym oświadczeniu Pan Senator Wojciech Skurkiewicz powołał wyrok Sądu
Okręgowego w Ś. z dnia 16 grudnia 2002 r., (omyłkowo wskazując sygnaturę), na
mocy którego Radosław K. i Patryk R. zostali uznani za winnych popełnienia przestępstwa określonego w art. 148 §2 pkt 4 k.k., za co wymierzono im kary po 25 lat
pozbawienia wolności. Po rozpoznaniu wniesionych przez obrońców oskarżonych apelacji, na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 września 2003 r.,
zaskarżone orzeczenie zostało utrzymane w mocy.
Po wydaniu powołanego wyżej prawomocnego wyroku skazującego, obrońca skazanego Radosława K. wniósł do Sądu Najwyższego kasację, która na mocy postanowienia
Sądu Najwyższego dnia 22 czerwca 2004 r. została oddalona jako oczywiście bezzasadna. Obrońca Patryka R. nie skorzystał wówczas z uprawnienia do wniesienia kasacji.
W dniu 30 lipca 2006 r. obrońca skazanego Radosława K. złożył do Sądu Najwyższego wniosek o wznowienie postępowania, zakończonego powołanym wyżej, prawomocnym wyrokiem. Sąd Najwyższy, uwzględniając wniosek prokuratora b. Prokuratury Krajowej, w trybie art. 97 k.p.k. dokonał sprawdzenia okoliczności podniesionych
we wniosku obrońcy, przeprowadzając stosowne czynności procesowe, w tym przesłuchanie wskazanego w oświadczeniu Pana Senatora byłego funkcjonariusza Policji,
który złożył obszerne zeznania dotyczące swoich wątpliwości w zakresie rzeczywistych
sprawców zabójstwa, do którego doszło w 2000 roku w Wałbrzychu. Wszelkie okoliczności, mające na celu weryfikację istnienia nowych faktów, nieznanych wcześniej sądowi, jakie mogłyby stanowić podstawę wznowienia postępowania, zostały wnikliwie
i szczegółowo wyjaśnione. Postanowieniem z dnia 26 października 2007 r., wniosek
o wznowienie został oddalony. Analiza akt postępowania nie daje podstaw do kwestionowania prawidłowości decyzji w przedmiocie wznowienia w oparciu o dowody, które
przedstawiono Sądowi Najwyższemu w roku 2006.
Kolejnym etapem postępowania, kluczowym dla wszechstronnego i finalnego wyjaśnienia okoliczności dotyczących zabójstwa antykwariusza, było postanowienie Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2009 r. o przywróceniu skazanemu
Patrykowi R. terminu do wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 września 2003 r.
Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2009 r., wydanego po rozpoznaniu kasacji obrońcy Patryka R., zaskarżony wyrok został uchylony wobec tego
skazanego, zaś w odniesieniu do Radosława K. – na podstawie art. 435 k.p.k. w zw.
z art. 518 k.p.k. i sprawa w tym zakresie została przekazana Sądowi Apelacyjnemu we
Wrocławiu do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. Wskazać przy
tym należy, że podstawowym powodem uchylenia wyroku było stwierdzenie naruszenia reguł procedowania na etapie postępowania odwoławczego, bowiem z materiałami
tajnymi sprawy nie zapoznał się cały skład orzekający Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Przy uwzględnieniu kontrowersji, dotyczących wykorzystania w procesie karnym
instytucji świadka anonimowego, ogniskujących się wokół zasadniczych zasad procesu, a zwłaszcza bezpośredniości i jawności – w kontekście prawa do rzetelnego procesu, gwarantowanego regulacjami Europejskiej Konwencji i Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności – zaniechanie zapoznania się niektórych członków składu
orzekającego z aktami niejawnymi, ocenione zostało przez Sąd Najwyższy jako uchybienie o charakterze rażącym i mającym istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia,
w rozumieniu art. 532 §1 k.p.k.
Wyrokiem z dnia 12 listopada 2009 r., Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ponownie
zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Od tego orzeczenia kasacje wnieśli obrońcy obu
oskarżonych. Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2010 r.,
zaskarżony wyrok został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania
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Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego orzeczenia zwrócił uwagę na konieczność dodatkowego przeprowadzenia postępowania dowodowego, odnoszącego się do problemu wiarygodności świadka anonimowego numer 1,
w aspekcie jego obecności w miejscu obserwacji antykwariatu, jak też możliwości
dostrzeżenia tych szczegółów które przedstawiał w swoich zeznaniach. Sąd Najwyższy
zwrócił również uwagę na potrzebę uwzględnienia w kwalifikacji prawnej czynów stanowiących przedmiot postępowania treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
16 kwietnia 2009 r., sygn. P 11/08, odnoszącego się do przepisu art. 148 §2 k.k.
W ponownym postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu przeprowadzone zostało uzupełniające postępowanie dowodowe. Przesłuchana została w charakterze świadka anonimowego osoba, do której udał się świadek
anonimowy numer 1 w dniu zdarzenia. Przeprowadzono eksperyment procesowy,
w toku którego ustalono szczegółową topografię terenu przylegającego do byłego już
antykwariatu. W eksperymencie uczestniczył również syn pokrzywdzonego antykwariusza, który dysponował dzwonkiem, jaki umieszczony był na drzwiach antykwariatu, dzięki czemu dokonano ustaleń w zakresie możliwości usłyszenia dźwięku wydawanego przez dzwonek z miejsc wskazywanych przez świadka anonimowego numer 1. Dopuszczono dowód z zeznań byłego funkcjonariusza Policji, który – co wynika
z oświadczenia złożonego przez Pana Senatora – zaangażował się w sprawę wykazania
niewinności skazanych, przy czym w materiałach niejawnych znajdują się również
zeznania tego świadka złożone po zwolnieniu go od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z wykonywanymi czynnościami, objętych klauzulą „tajne”
lub „ściśle tajne”, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
wydanej w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Najwyższy. W toku uzupełniającego postępowania prowadzonego przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu uzyskano
także opinię biegłego z zakresu budowy i działania broni, m.in. na okoliczność przypuszczalnego wyglądu ciężaru, zdolności strzelniczych, sposobu ładowania, szybkości oddawania strzałów, właściwości pocisków oraz temperatury po oddaniu strzałów
nietypowej broni użytej do zabójstwa Henryka Ś. Podczas rozprawy odwoławczej przesłuchany został biegły, który przeprowadzał badania poligraficzne oskarżonych na
etapie postępowania przygotowawczego, jak również funkcjonariusze Policji, którzy
zostali zwolnieni z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, związanych z wykonywanym przez nich zawodem. Ponadto ponownie przesłuchano świadka
anonimowego numer 1 oraz uzyskano opinię sądowo-psychologiczną na okoliczność
psychologicznej sylwetki tej osoby oraz przesłuchano podczas rozprawy lekarza psychiatrę, który wydał przedmiotową opinię jako biegły sądowy z zakresu psychologii
przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Po przeprowadzeniu wskazanych wyżej czynności, wyrokiem z dnia 19 kwietnia
2011 r., Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Ś. z dnia
16 grudnia 2002 r., w ten sposób, że czyn przypisany oskarżonym Radosławowi K.
i Patrykowi R. zakwalifikował z art. 148 §1 k.k., przyjmując, że oskarżeni ci działali
z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Henryka Ś. i za ten czyn wymierzył im
kary po 15 lat pozbawienia wolności. Z uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego wynika, że prawidłowo rozpoznał zgłoszone w apelacjach zarzuty odwoławcze, zaś – w zakresie uzupełniającego postępowania dowodowego spełnił również wymogi wynikające
z art. 424 k.p.k.
Po rozpoznaniu kasacji, wniesionych przez obrońców skazanych, postanowieniem
z dnia 5 lipca 2012 r., Sąd Najwyższy oddalił obie kasacje. W uzasadnieniu powołanego postanowienia Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że przeprowadzenie dowodów w toku rozpoznawanej sprawy, w tym dowodów z zeznań świadków anonimowych, dokonane zostało w sposób zgodny ze standardem określonym w art. 6 ust. 1
i 3 lit. d Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, bowiem decyzje o utajnieniu danych świadków podejmowano mając na względzie
charakter czynu przestępnego oraz fakt nieujęcia jednego ze sprawców, zaś świadków
przesłuchiwano z udziałem oskarżonych i ich obrońców, zezwalając im na zadawanie
pytań, a uchylając pytania jedynie wówczas, gdy udzielenie odpowiedzi groziło ujawnieniem tożsamości świadka anonimowego.
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Reasumując należy wyrazić pogląd, iż analiza akt postępowania nie daje podstaw
do sformułowania w niniejszej sprawie zarzutów kasacyjnych. Podnoszona w oświadczeniu Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza okoliczność ewentualnego przerwania
milczenia przez skazanych, w przyszłości mogłaby doprowadzić do zastosowania instytucji wznowienia postępowania, bowiem na obecnym etapie sprawy brak jest jakichkolwiek przesłanek do podjęcia czynności zmierzających do takiego wznowienia.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 26.11.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 12 listopada 2014 r., dotyczące
sprawy p. Radosława K. oraz p. Patryka R., prawomocnie skazanych wyrokiem Sądu
Okręgowego uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę.
Pismem z dnia 25 listopada 2014 r. Rzecznik zwrócił się do Sądu Okręgowego
z prośbą o nadesłanie akt sprawy. Po ich zbadaniu pod kątem istnienia przesłanek do
wniesienia kasacji na korzyść oskarżonych, poinformuję Pana Marszałka o stanowisku Rzecznika w tej materii.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Odpowiedź
Warszawa, 7.01.2016 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji, dotyczącej sprawy p. Radosława K.
oraz p. Patryka R., uprzejmie informuję Pana Marszałka, że w ocenie Rzecznika Praw
Obywatelskich, analiza akt sprawy Sądu Okręgowego w Ś. ozn. sygn. […] nie wykazała
zaistnienia przesłanek do wniesienia kasacji na korzyść oskarżonych od wydanego w
tej sprawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn […].
Sądy rozpoznające sprawę nie naruszyły przepisów prawa o takim znaczeniu dla
prawidłowego jej rozpoznania i w taki sposób, że mogło to mieć istotny wpływ na treść
orzeczenia jak również nie dopuściły się uchybień, które stanowiłyby bezwzględne
podstawy zaskarżenia wskazane w art. 439 kpk.
Apelacje obrońców, wniesione na korzyść oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 16 grudnia 2002 r. były kilkakrotnie rozpoznawane przez sąd II instancji. Wcześniejsze, prawomocne wyroki Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w wyniku
uwzględnienia kasacji wniesionych przez obrońców na korzyść oskarżonych były bowiem dwukrotnie uchylane przez Sąd Najwyższy (wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2009 r.,
sygn. […] oraz wyrokiem z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. […]) i sprawa przekazywana
była Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania w postępowaniu
odwoławczym ze stosownymi wytycznymi odnośnie do przeprowadzenia przez ten sąd
dowodów, które mogłyby wpłynąć na ocenę zeznań świadka anonimowego. Wszystkie
zalecenia Sądu Najwyższego zostały wykonane przez sąd odwoławczy. W wyniku tych
dodatkowych czynności dowodowych, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia
19 kwietnia 2011 r., sygn. […] zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Ś. z dnia 16 grudnia 2002 r., sygn. […], poprzez przyjęcie łagodniejszej kwalifikacji prawnej czynu tj.
art. 148 §1 kk i orzeczenie kary pozbawienia wolności w mniejszym wymiarze.
Od powyższego prawomocnego wyroku obrońcy wnieśli kasacje na korzyść obu
oskarżonych.
Sąd Najwyższy, postanowieniem z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. […] oddalił obie kasacje, a w pisemnym uzasadnieniu odniósł się do wszystkich zarzutów podniesionych
w kasacjach. Uznał, że w przedmiotowej sprawie prawidłowo był zastosowany przepis
prawa procesowego o anonimizacji świadka, a dokonanie ustaleń faktycznych m.in.
w oparciu o prawidłowo przeprowadzony dowód z zeznań anonimowego świadka nie
stanowi naruszenia prawa oskarżonych do obrony, w tym dyspozycji art. 6 ust. 1
i ust. 3 lit. d Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności. Uznał również, że sąd odwoławczy, przeprowadzając określone dowody na
tym etapie postępowania nie naruszył konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy
w postępowaniu dwuinstancyjnym, skoro dowody te miały na celu zweryfikowanie,
a w efekcie uwiarygodnienie zeznań świadka anonimowego, które sąd I instancji przydał walor wiarygodności. Argumentacja Sądu Najwyższego poparta została nie tylko
treścią dowodów przeprowadzonych przez sądy obu instancji, ale także poglądami
Sądu Najwyższego w innych podobnych sprawach, poglądami doktryny a także analizą orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W realiach niniejszej sprawy można zasadnie stwierdzić, że sąd meriti (oraz uzupełniająco sąd II instancji), przeprowadził wszystkie znane dowody. Dowód z zeznań
świadka anonimowego, który stanowił istotny dowód do przypisania winy obu oskarżonym, został przeprowadzony w obecności stron (z zachowaniem procedury utajnienia okoliczności, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji), a z dowodami w części
niejawnej zapoznał się również sąd II instancji. Należy przy tym podkreślić, że ocenie
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poddane zostały wszystkie dowody, a każda z wersji zdarzenia, w toku postępowania
przygotowawczego jak i sądowego była weryfikowana przeprowadzeniem kolejnych
dowodów.
Treść pisemnego uzasadnienia prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu jak również postanowienia Sądu Najwyższego, którym oddalone zostały
kasacje odnoszą się do wszystkich zarzutów, a w tym tożsamych do sygnalizowanych
w piśmie przesłanym do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W związku z powyższym uprzejmie informuję Pana Marszałka, iż Rzecznik Praw
Obywatelskich nie znajduje podstaw do podjęcia dalszych działań w przedstawionej
sprawie.
Z poważaniem
z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika
Praw Obywatelskich
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Oświadczenie senatora Bogusława Śmigielskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi wizytami w moim biurze senatorskim zarówno
pracowników firm ochroniarskich, jak i przedstawicieli reprezentujących ich
związków zawodowych, którzy przedstawiają szereg problemów dotyczących zatrudniania pracowników na bardzo niekorzystnych warunkach, bez
zapewnienia ochrony socjalnej oraz ochrony przewidzianej przepisami prawa pracy, zwracam się do Pana Ministra z niniejszym oświadczeniem.
Pracownicy zatrudnieni w firmach ochroniarskich uskarżają się przede
wszystkim na niegodziwe traktowanie oraz niskie stawki wynagrodzenia,
wynoszące od 6 zł do 10 zł za godzinę pracy. Wskazują również, iż większość z nich wykonuje obowiązki w ramach umów zlecenia, do których nie
stosuje się ochronnych przepisów prawa pracy dotyczących między innymi
urlopów wypoczynkowych, czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ochrony przed wypowiedzeniem.
Należy zaznaczyć, iż pracownicy firm ochroniarskich w sposób szczególny są narażeni na niebezpieczeństwo, gdyż pracując z bronią palną, często
– bez należnego wypoczynku – około dwustu osiemdziesięciu godzin miesięcznie, ponoszą wysoką odpowiedzialność za powierzone zadania.
Przedstawiciele Związku Zawodowego „Kontra”, którego celem jest
ochrona godności, praw i interesów pracowniczych, podkreślają, że przez
zastępowanie w firmach ochroniarskich umów o pracę umowami cywilnoprawnymi pozbawia się pracowników ochrony należnych im uprawnień, wynikających z przepisów prawa pracy.
Mając na uwadze nadużywanie przez firmy zajmujące się ochroną osób
i mienia umów cywilnoprawnych, zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: jakie działania w zakresie zmian legislacyjnych ma zamiar
podjąć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu uniemożliwienia firmom ochroniarskim obchodzenia przepisów prawa pracy poprzez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, a tym samym uniemożliwienia wykorzystywania pracowników firm ochroniarskich i pozbawiania
ich należnej ochrony wynikającej z przepisów prawa pracy?
Z poważaniem
Bogusław Śmigielski

Odpowiedź
Warszawa, 26.11.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Bogusława Śmigielskiego,
przesłanym przy piśmie z dnia 12.11.2014 r. znak: BPS/043-64-2784/14, uprzejmie
wyjaśniam.
Analizując sytuację prawną osób zatrudnionych jako pracownicy ochrony należy
mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1099).
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Powołana ustawa nie przesądza kwestii podstawy świadczenia pracy przez osobę
wykonującą zawód pracownika ochrony, a zatem z prawnego punktu widzenia może
ona wykonywać taką pracę zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie
umowy cywilnoprawnej, zgodnie z ustaleniami stron umowy. Potwierdzeniem tego jest
przepis art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a powołanej ustawy, który stanowi, iż przedsiębiorca
wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia jest obowiązany m.in. prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą pracowników ochrony,
w tym umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym obowiązuje zasada swobody w wyborze podstawy prawnej świadczenia pracy, a zatem
strony mają, co do zasady, wybór w kwestii rodzaju umowy, na podstawie której
ma być wykonywana praca. Natomiast ochronie przed nadużywaniem przez pracodawców umów cywilnoprawnych, jako podstawy świadczenia pracy, służą przepisy
art. 22 Kodeksu pracy, które stanowią, iż zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez
względu na nazwę zawartej przez strony umowy i nie jest dopuszczalne zastąpienie
umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu pracowniczych warunków
wykonywania pracy.
Z kolei zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22
Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę, stanowi wykroczenie przeciwko
prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Organem ustawowo uprawnionym do podejmowania działań w przypadku naruszania prawa pracy
przez pracodawców jest Państwowa Inspekcja Pracy. Zawieranie umów cywilnoprawnych jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy,
która w programie działań długofalowych na lata 2013–2015 realizuje kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz umów
terminowych.
Niezależnie od tego osoba fizyczna wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, może dochodzić przed sądem ustalenia, iż pozostaje
w zatrudnieniu pracowniczym, a nie w stosunku cywilnoprawnym. Takie powództwo
o ustalenie istnienia stosunku pracy może wytoczyć na rzecz zainteresowanej także
inspektor pracy. Wyrok zapadły w postępowaniu sądowym jest wiążący w sprawie.
Należy zauważyć, że zgodnie z nową regulacją wprowadzoną do ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.), która obowiązuje od dnia 19 października br., zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane
lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności
(art. 29 ust. 4 pkt 4 tej ustawy).
Przedstawiając powyższy stan prawny uprzejmie informuję, iż inicjatorem ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących wykonywania zawodu pracownika ochrony może być Minister Spraw Wewnętrznych, w którego zakresie
kompetencji pozostaje ww. ustawa.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Radosław Mleczko
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Przemysława Błaszczyka, Bogdana Pęka,
Marka Martynowskiego, Kazimierza Jaworskiego
oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!
W mediach opublikowany został film z monitoringu ulicznego, którego
treść wskazuje, że poseł na Sejm Przemysław Wipler został brutalnie pobity
przez policjantów. Tymczasem prokuratura to właśnie posła oskarża o czynną napaść na policjantów. Treść filmu z monitoringu wskazuje, że być może
doszło w tej sprawie do fałszywego oskarżenia posła, czyli że nastąpiło odwrócenie ról sprawcy i ofiary.
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny i Pani Minister dokładnie wyjaśnili tę sprawę, chodzi bowiem o bardzo groźny precedens, gdy policja bezpodstawnie używa siły, a następnie przerzuca winę na ofiarę swojej przemocy.
W podobnej sytuacji może być wiele osób, ofiar przemocy, które stały się
sprawcami.
Oczekujemy przeprowadzenia śledztwa w sprawie podejrzenia nieuzasadnionego pobicia pana Przemysława Wiplera przez policjantów oraz fałszywego oskarżenia i składania fałszywych zeznań w tej sprawie.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski		
Przemysław Błaszczyk		
Bogdan Pęk			

Marek Martynowski
Kazimierz Jaworski
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 16.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku, przekazane przez Wicemarszałka Senatu Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, uprzejmie informuję, co następuje.
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ nadzorowała postępowanie,
sygn. akt 3 Ds. 2063/13/III, przeciwko Przemysławowi Wiplerowi o czyny z art. 224
§2 k.k. w zb. z art. 222 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i z art. 226 §1 k.k. W przedmiotowej sprawie w dniu 1 lipca 2014 roku skierowany został do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie przeciwko Przemysławowi Wiplerowi akt oskarżenia
o wskazane wyżej czyny. Podstawę zarzutów i skierowania aktu oskarżenia stanowiła kompleksowa analiza zgromadzonych w trakcie postępowania przygotowawczego
dowodów, w szczególności wyników oględzin kilkugodzinnych nagrań monitoringu
z pięciu kamer z miejsca zdarzenia, z Izby Wytrzeźwień przy ul. Kolskiej w Warszawie
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i dziedzińca Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej w Warszawie,
opinii biegłego z zakresu antropologii oraz zeznań kilkudziesięciu świadków, zarówno
funkcjonariuszy Policji jak i postronnych naocznych świadków interwencji podejmowanej wobec Przemysława Wiplera. Dowody te nie zawierały sprzeczności, wzajemnie uzupełniały się, pozwalając na ustalenie koherentnego stanu faktycznego, uzasadniającego skierowanie aktu oskarżenia. W ocenie referenta sprawy, podzielonej
przez Prokuratora Okręgowego i Apelacyjnego w Warszawie sposób użycia względem
posła Przemysława Wiplera środków przymusu bezpośredniego, w trakcie zdarzenia
objętego aktem oskarżenia, w postaci chwytów obezwładniających, gazu pieprzowego oraz pałki służbowej i gradacja ich zastosowania były zgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2011,
287, 1687 j.t.) i ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego
i broni palnej (Dz.U. 2013.628).
Przytoczone okoliczności nie pozwalają aktualnie na potwierdzenie stawianych
w oświadczeniu zarzutów o fałszywym oskarżeniu posła Przemysława Wiplera, czy też
składania fałszywych zeznań w tej sprawie.
Przedstawiając Panu Marszałkowi powyższe, pragnę dodatkowo poinformować, iż
z uwagi na oczekiwanie przeprowadzenia śledztwa w sprawie wskazanych w oświadczeniu zachowań, między innymi obejmujących przekroczenie uprawnień przez interweniujących funkcjonariuszy Policji, Prokurator Okręgowy w Warszawie wyznaczył,
na podstawie §122 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49 poz. 296), do przeprowadzenia postępowania
w tym kierunku Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów w Warszawie, obejmując
je zwierzchnim nadzorem służbowym sprawowanym pod sygn. III 6Dsn158/14/M.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 19 grudnia 2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2014 roku (sygn. BPS/043-64-2785-MSW/14), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 64. posiedzenia
Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku w sprawie używania siły przez Policję uprzejmie przedstawiam co następuje.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji (KGP), przeprowadzone przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście-Północ postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia, do którego doszło w dniu 30 października
2013 roku w Warszawie przy ul. Mazowieckiej z udziałem wymienionej w wystąpieniu
osoby, zostało zakończone w dniu 30 czerwca 2014 roku wydaniem aktu oskarżenia
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przeciwko ww. osobie o czyn z art. 224 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) w zbiegu z art. 222 §1 k.k. w związku
z art. 11 §2 k.k. oraz z art. 226 §1 k.k. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji
(KSP) przedmiotowa sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
Jednocześnie z informacji przekazanych przez KGP wynika, że w ramach przeprowadzonych czynności w KSP nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniach
podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji interweniujących podczas opisanego
zdarzenia.
Ponadto uprzejmie informuję, że sposób zatrzymania ww. osoby przez funkcjonariuszy Policji, do którego doszło w wyniku wymienionego zdarzenia stanowi przedmiot
monitoringu Zespołu do Spraw Ochrony Praw Człowieka Departamentu Kontroli,
Skarg i Wniosków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka
oraz Kazimierza Jaworskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! Szanowny Panie Ministrze!
Szanowna Pani Rzecznik!
Polecamy uwadze Wysokich Urzędów sprawę opisaną dnia 5 września
br. przez redaktor Maję Narbutt („Pomyłka sądowa, której nikt nie odkręca”)
na portalu wPolityce.pl., a także zaprezentowaną dnia 2 listopada 2014 r.
w programie „Państwo w państwie” na antenie Telewizji Polsat. Chodzi tu
o przerażającą historię o tym, że w Olsztynie wyszedł na jaw fakt skazania
niewinnej osoby, Jacka W., za zabójstwo popełnione przez innego sprawcę,
jak również o to, że doszło do pomyłki w identyfikacji ciała ofiary zbrodni.
Najgorsze jest jednak to, że chociaż sprawa jest ponoć znana od prawie
roku, to niewinny człowiek nadal siedzi w więzieniu, a prokuratura i sąd nie
kwapią się do jego uwolnienia. Aż nie chce się wierzyć, że to może być prawda! Nie chce się wierzyć, że w Polsce może dochodzić do aż takiego „draństwa w państwie”, do lekceważenia elementarnych zasad sprawiedliwości
i do tego, że organy prokuratury i wymiaru sprawiedliwości mogą popełniać
tak straszne błędy, nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności, a potem bezdusznie przedłużać krzywdę niewinnego człowieka.
Prosimy, a właściwie żądamy, aby Pani Rzecznik, Pan Minister i Pan Prokurator pilnie zajęli się tą sprawą i doprowadzili do niezwłocznego uwolnienia niewinnego człowieka oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności ludzi,
którzy niewinnemu człowiekowi zgotowali ten los.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Przemysław Błaszczyk
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 2.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta
Mamątowa, Przemysława Błaszczyka i Kazimierza Jaworskiego złożone w dniu 6 listopada 2014 r. na 64. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie przedstawiam informację o sprawie, która była przedmiotem tego oświadczenia, odwołującego
się do treści artykułu prasowego i audycji telewizyjnej.
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku prowadziła śledztwo dotyczące uprowadzenia i zabójstwa Tomasza S., kierując w tej sprawie w dniu 1 marca 2002 r. akt oskar-
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żenia przeciwko Jackowi W. – którego dotyczą powołane w oświadczeniu senatorów
oceny – oraz 7 innym osobom, zarzucając im popełnienie szeregu przestępstw, w tym
Jackowi W. i Krzysztofowi A. czynu polegającego na pozbawieniu wolności i zabójstwie
Tomasza S.
Postępowanie sądowe w tej sprawie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach, który wyrokiem z dnia 13 czerwca 2003 r. uznał oskarżonego Jacka W. za
winnego tego, że w okresie od 16 kwietnia 1999 r. do 9 czerwca 1999 r. w miejscowościach Suwałki, P. i innych nieustalonych miejscach, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, pod kierownictwem Krzysztofa A. pozbawił wolności Tomasza S. oraz działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze szczególnym okrucieństwem dokonał
zabójstwa Tomasza S. w ten sposób, że po uprzednim uprowadzeniu przez Marka J.
i inną osobę Tomasza S. z miejsca pracy w Suwałkach, umieścił i przetrzymywał wymienionego w przygotowanej uprzednio metalowej klatce w różnych miejscach, w tym
w miejscowości P. gdzie Tomasz S. był bity, grożono mu śmiercią w celu zmuszenia do
przyznania się do udziału w zamachu bombowym na osobie Krzysztofa A., co łączyło się ze szczególnym udręczeniem wymienionego, a następnie w wykonaniu decyzji
Krzysztofa A. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pozbawił życia Tomasza
S. w ten sposób, że do wymienionego oddano co najmniej dwa strzały z broni palnej,
powodujące obrażenia czaszkowo-mózgowe, skutkujące zgonem Tomasza S., po czym
jego zwłoki zostały rozkawałkowane i ukryte w różnych miejscach, w tym w jeziorze P.,
to jest przestępstwa określonego w art. 148 §2 pkt 1, 3 i 4 k.k. w zb. z art. 189 §2 k.k.
w zb. z art. 191 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. wymierzając – Jackowi W. za ten czyn
karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Tym samym wyrokiem skazano Krzysztofa A., który został uznany za winnego
kierowania pozbawieniem wolności Tomasza S. i wykonania zabójstwa wymienionego
i skazany również na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Z kolei Marka J. sąd
uznał winnym popełnienia przestępstwa polegającego na pozbawieniu wolności Tomasza S. i wymierzył mu karę 10 lat pozbawienia wolności.
Od powyższego wyroku apelacje złożyli obrońcy wszystkich trzech oskarżonych. Po
ich rozpoznaniu Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2004 r.
zmienił zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego Krzysztofa A. uznając go winnym jedynie kierowania pozbawieniem wolności Tomasza S. i za popełnienie tego czynu
wymierzył mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Konsekwencją zmiany wyroku wobec
Krzysztofa A. była dokonana przez Sąd Apelacyjny korekta opisu czynu przypisanego
Jackowi W. polegająca na wyeliminowaniu określenia „w wykonaniu decyzji Krzysztofa A.”. W pozostałej części wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach utrzymano w mocy.
Od tego prawomocnego wyroku kasacje wywiedli obrońcy Jacka W. i Marka J. Sąd
Najwyższy uwzględnił obie kasacje i wyrokiem z dnia 10 czerwca 2005 r. uchylił wyrok
w zaskarżonej części i sprawę Jacka W. i Marka J. przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku. Sąd ten po ponownym rozpoznaniu apelacji
obrońców obu oskarżonych wyrokiem z dnia 10 listopada 2005 r. zmienił zaskarżony
wyrok w stosunku do oskarżonego Jacka W. w ten sposób, że przyjął, iż oskarżony
przypisanego czynu dopuścił się w okresie od 16 kwietnia 1999 r. do 26 maja 1999 r.
oraz z opisanego czynu wyeliminował określenie „w wykonaniu decyzji Krzysztofa A.”.
W stosunku do oskarżonego Marka J. dokonana przez sąd zmiana wyroku sądu I instancji polegała na przyjęciu, iż oskarżony przypisanego czynu dopuścił się w okresie
od 16 kwietnia 1999 r. do 26 maja 1999 r. W pozostałej części zaskarżony wyrok Sąd
Apelacyjny utrzymał w mocy.
Obrońcy oskarżonego Jacka W. i Marka J. wywiedli kasację również od tego wyroku. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 6 listopada 2006 r. oddalił je jako oczywiście bezzasadne. Tym samym, po wyczerpaniu drogi odwoławczej, Jacek W. został
ostatecznie uznany za winnego zarzuconego mu, opisanego wyżej czynu.
Należy podkreślić, że jeszcze w toku śledztwa Prokuratury Okręgowej w Białymstoku ustalono, że w zabójstwie Tomasza S. obok Jacka W. brali udział także Wiesław S.
i Damian Gerard D. Postępowanie karne wobec obu wskazanych mężczyzn umorzono
z powodu ich niepoczytalności. Za zabójstwo skazano więc ostatecznie tylko Jacka W.
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Z ustaleń postępowania przygotowawczego, potwierdzonych w toku późniejszego
postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Suwałkach wynikało, że Tomasz S. miał być zastrzelony z broni palnej – oddano do niego co najmniej dwa strzały
w głowę, po czym ciało rozkawałkowano i ukryto w różnych miejscach, w tym m.in.
w jeziorze P . To właśnie na dnie tego jeziora w sierpniu i wrześniu 1999 r. ujawniono
szczątki ludzkie w postaci głowy z obrażeniami w postaci ran postrzałowych, prawego
podudzia i obu dłoni. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie, że odnalezione
na dnie jeziora szczątki ludzkie pochodzą od tej samej osoby płci męskiej, a badania
z zakresu DNA wykazały, że były fragmentami ciała Tomasza S. Do takich wniosków
doszedł biegły porównując DNA wyizolowane ze szczątków z DNA pochodzących od
matki i siostry przyrodniej Tomasza S. Ustalenia identyfikacyjne poczynione w oparciu o badania DNA znalazły potwierdzenie w opinii biegłej z zakresu antropologii.
Stosując metodę tzw. „superprojekcji” biegła jednoznaczne stwierdziła, że głowa odnaleziona w jeziorze jest głową Tomasza S.
W wyniku prowadzonych obecnie czynności ustalono, że w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i w późniejszym procesie toczącym się przed Sądem
Okręgowym w Suwałkach dokonano wadliwej identyfikacji zwłok Tomasza S., błędnie
przyjmując – w ślad za opiniami biegłych – że ich fragmenty znaleziono w jeziorze P.
Wskazują na to jednoznacznie ustalenia śledztwa Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie, prowadzonego przeciwko Wiesławowi S. o przestępstwa kradzieży
z włamaniem (co do którego, jak wspomniano, umorzono postępowanie przygotowawcze w zakresie współudziału w zabójstwie Tomasza S. z uwagi na niepoczytalność).
W toku tego postępowania wymieniony zadeklarował chęć złożenia wyjaśnień
w opisanej sprawie. Podczas przesłuchania przeprowadzonego 26 listopada 2013 r.
w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów Wiesław S. stwierdził, że w 1999 r. osobiście dokonał zabójstwa Tomasza S., którego ciało ukrył na terenie kompleksu leśnego w pobliżu miejsca zamieszkania. Wskazał też miejsce ukrycia metalowej klatki,
w której miał być przetrzymywany Tomasz S. bezpośrednio przed zabójstwem. Na
podstawie powyższych informacji w dniu 2 stycznia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa nieznanego mężczyzny. W toku tego postępowania Wiesław S. konsekwentnie podtrzymywał
i uzupełniał wersję wykluczającą udział innych osób w tym zabójstwie. Przyznawał
się do więzienia wspólnie z innymi, obecnie skazanymi osobami (w tym z Jackiem
W.), Tomasza S. w P. oraz do spowodowania cierpień i obrażeń ciała pokrzywdzonego – między innymi do przewiercenia wiertarką kolana – w celu zmuszenia go do
potwierdzenia udziału w zamachu na Krzysztofa A. Wskazywał powody i okoliczności
w jakich dokonał samodzielnie zabójstwa Tomasza S., a następnie zakopał jego ciało.
Twierdził, że po podpisaniu przez Tomasza S. wymuszonego oświadczenia wywiózł go
do lasu, gdzie zgodnie z poleceniem miał go wypuścić. Ponieważ Tomasz S. groził jemu
i jego rodzinie, w obawie przed spełnieniem groźby, postanowił go zabić. Przywiązał
mężczyznę do drzewa, a następnie udusił zaciskając na szyi linkę. Zwłoki wrzucił do
wykopanego dołu, przysypał wapnem, a następnie zakopał. Metalową klatkę, w której
więziono Tomasza S., rozebrał i również zakopał.
W miejscach wskazanych przez Wiesława S. przeprowadzono czynności procesowe. W dniu 5 grudnia 2013 r. w pobliżu posesji zajmowanej poprzednio przez Wiesława S. w P. odnaleziono rozłożoną na części metalową klatkę. Natomiast w dniu
7 stycznia 2014 r. na terenie kompleksu leśnego, w odległości około kilometra od tej
posesji odkopano szkielet ludzki. Szczątki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wstępne oględziny z dnia 9 stycznia
2014 r. wykazały, że jest to niemal kompletny szkielet ludzki, z nieznacznymi jedynie
brakami obejmującymi małe kości kończyn. Zarazem ustalono, że na szczątkach rąk
zachowały się resztki tkanki miękkiej wraz z liniami papilarnymi trzech palców lewej
ręki i jednego z prawej ręki. Wykonano makrofotografie oraz odlewy silikonowe linii
papilarnych. Następnie odciski linii papilarnych pobranych ze szczątków ludzkich
porównano z danymi z karty daktyloskopijnej Tomasza S. wykonanej 9 lutego 1996 r.
w KPP w Suwałkach w sprawie, w której był on oskarżony o kradzież z włamaniem.
Wywołana opinia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji
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w Olsztynie wykazała, że istnieje pełna zgodność linii papilarnych zabezpieczonych ze
zwłok z danymi z karty daktyloskopijnej Tomasza S.
Ze szczątków znalezionych w dniu 7 stycznia 2014 r. pobrano również materiał do
badań porównawczych DNA. W celu przeprowadzenia badań genetycznych powołano
biegłych z Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z uwagi na bardzo wysoki stopień degeneracji
materiału genetycznego – spowodowany kontaktem tkanek z wapnem, którym zasypane były zwłoki – izolacja materiału DNA trwała kilka miesięcy. Ostatecznie wyizolowano kompletny profil DNA. Profil ten został porównany z profilami DNA wyizolowanymi
z materiału pobranego od matki Tomasza S. oraz od jego ojca, co następnie pozwoliło
na ustalenie tożsamości ofiary z prawdopodobieństwem, wynoszącym 99,9999999%.
Podkreślić należy, że już w toku postępowania przed Sądem Okręgowym w Suwałkach opinia biegłego z zakresu biologii budziła wątpliwości sądu. Sam biegły na
rozprawie przyznał, że w badaniach porównawczych DNA nie dysponował profilem domniemanego ojca Tomasza S., co pozwoliłoby uzyskać wynik graniczący z pewnością.
Z kolei Jacek W. w trakcie prowadzonego przeciwko niemu śledztwa i późniejszego
procesu sądowego starał się przekonać prokuratora i sąd, że przeprowadzone ekspertyzy i opinie nie dowodzą, że znalezione w jeziorze szczątki to fragmenty ciała Tomasza S. i był wręcz pewny, że doszło do błędnej identyfikacji zwłok wyłowionych z jeziora, co rzeczywiście znalazło obecnie potwierdzenie. Ostatecznie – jak przedstawiono
powyżej, sądy ustaliły jednak, że szczątki ludzkie odnalezione w jeziorze P. pochodziły
od Tomasza S. posiłkując się łącznie opinią biegłego z zakresu biologii oraz biegłej
z zakresu antropologii, która wykorzystała do identyfikacji metodę superprojekcji.
W przedstawionej sytuacji uchylenie wyroku skazującego Jacka W. na karę dożywotniego pozbawienia wolności możliwe było jedynie w wyniku decyzji Sądu Najwyższego, podjętej w trybie wznowienia postępowania. Z wnioskiem o wznowienie postępowania w tej sprawie, w dniu 19 sierpnia 2014 r. wystąpił obrońca skazanego, wskazując jako podstawę nadzwyczajnego środka zaskarżenia art. 540 §1 pkt 2 lit. a k.p.k.
W przedstawionym Sądowi Najwyższemu stanowisku prokuratora Prokuratury
Generalnej z 13 października 2014 r. zawarto wnioski o wznowienie postępowania
w sprawie skazanego Jacka W., sprawdzenie w trybie art. 97 k.p.k. istotnych okoliczności faktycznych, wskazanych we wniosku, w oparciu o dowody przeprowadzone
w postępowaniach prowadzonych w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie, a także o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia. Jednocześnie,
odmiennie niż we wniosku obrońcy uznano, że zostały spełnione przesłanki wznowienia postępowania określone w art. 540 §1 pkt 2 lit. b k.p.k. Dopuszczenie się przez
Jacka W., w ramach jednego czynu pozostałych zachowań, które wypełniały znamiona przestępstw określonych w art. 189 §2 k.k. i art. 191 §1 k.k. nie było bowiem we
wniosku obrońcy kwestionowane, a relacje Wiesława S. potwierdzają udział Jacka W.
w uprowadzeniu i uwięzieniu Tomasza S. Nadzwyczajny środek zaskarżenia zmierzał
natomiast do wznowienia postępowania tylko w zakresie zachowań Jacka W. składających się na jego udział w zabójstwie zakwalifikowanym z art. 148 §2 pkt 1, 3 i 4 k.k.
i wyeliminowania w ponownym procesie tego przepisu jako podstawy wymiaru kary
dożywotniego pozbawienia wolności.
We wskazanym stanowisku odstąpiono od wniosku o zastosowanie przez Sąd Najwyższy środków zapobiegawczych wobec Jacka W. ze względu na brak przesłanek
procesowych i zawartą w aktach informację o innych prawomocnych wyrokach skazujących Jacka W. za poważne przestępstwa na długoterminowe kary pozbawienia
wolności.
Należy dodać, że prokuratorzy z okręgu apelacji białostockiej rozważali również
wystąpienie z wnioskiem o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania
przeciwko Jackowi W. Niezależnie od powyższego obrońcy Jacka W. umożliwiono zaznajomienie się z aktami śledztwa, w zakresie, który pozwalał na popieranie wniosku
o wznowienie postępowania. Prokurator Apelacyjny w Białymstoku ostatecznie nie
wystąpił z własnym wnioskiem o wznowienie postępowania dlatego, że nadzwyczajny środek zaskarżenia został wniesiony przez obrońcę, jak i z tego powodu, że nadal
prowadzone są czynności w sprawie zabójstwa nieznanego mężczyzny – błędnie zi-
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dentyfikowanego jako Tomasz S. – które powinny pozwolić na ocenę wiarygodności
nowych zeznań i wyjaśnień Wiesława S., co do którego, z uwagi na treść art. 17 §1
pkt 7 k.p.k. (res iudicata), nie jest już możliwe prowadzenie postępowania o zabójstwo
Tomasza S.
Prokuratorskie czynności związane ze wznowieniem postępowania przeciwko Jackowi W. były podejmowane we właściwym czasie, z należytą rozwagą oraz z uwzględnieniem okoliczności dotyczących sytuacji skazanego, wynikającej z orzeczonych kar
w innych sprawach.
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 21 listopada 2014 r. wznowił postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 listopada
2005 r., uchylił ten wyrok, poprzedzający go wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę
Jacka W. do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Suwałkach.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że pomyłki sądowe są zjawiskiem ze
wszech miar niepożądanym. Z tego powodu w ustnych motywach wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2014 r. znalazły się także wyrazy ubolewania. Pojawienia
się, po uprawomocnieniu orzeczenia, nowych dowodów nie można jednak przewidzieć.
Dlatego procedura karna przewiduje w takich przypadkach możliwość wznowienia
postępowania, a w sytuacji ostatecznego uniewinnienia oskarżonego także możliwość
zasądzenia w odrębnym postępowaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia z powodu doznanych krzywd. Postępowanie sądowe może być bowiem wznowione tylko
na korzyść skazanego. Takich ograniczeń procedura nie przewiduje w postępowaniu
przygotowawczym, które może być wznowione albo podjęte na nowo w każdym przypadku ujawnienia nowych, istotnych dowodów.
W sprawie Jacka W., jak już wcześniej wspomniano, wniosek obrońcy, jak i nowe
relacje Wiesława S. nie stwarzają podstaw do jednoznacznego twierdzenia, że nie dopuścił się on zachowań, które stanowiły przestępstwa określone w art. 189 §2 k.k.
i w art. 191 §1 k.k. Jednak wyrok Sądu Najwyższego z przyczyn czysto jurydycznych
(z uwagi na przyjętą jedność czynu) przekazuje sprawę Jacka W. do ponownego rozpoznania w całości.
Znaczenie tego orzeczenia nie może być i nie jest bagatelizowane, gdyż wskazuje,
że ponownej analizie powinny być poddane okoliczności, które doprowadziły do skazania Jacka W. za udział w zabójstwie Tomasza S. na najsurowszą z możliwych kar.
Niemniej, wobec pojawiających się w mediach uproszczeń i zawartego w oświadczaniu
senatorów wezwania do niezwłocznego uwolnienia niewinnego człowieka oraz pociągnięcia do odpowiedzialności ludzi, którzy niewinnemu zgotowali ten los wyjaśnienie
prawnych niuansów sprawy Jacka W. okazało się konieczne. Dodać należy, że w dacie
uprowadzenia Tomasza S. przestępstwo określone w art. 189 §2 k.k., polegające na
pozbawieniu wolności ze szczególnym udręczeniem, było zagrożone karą pozbawienia
wolności od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Zarówno względy formalne i merytoryczne nie pozwalają na wszczęcie postępowania, które zmierzałoby do pociągnięcia do odpowiedzialności biegłych opiniujących
w sprawie Jacka W., prokuratorów, ławników lub sędziów orzekających w kolejnych
instancjach.
Umyślne przestępstwo określone w art. 233 §4 k.k., które polega na przedstawieniu fałszywej opinii w postępowaniu sądowym zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności i przedawnia się z upływem lat 10 od czasu jego popełnienia. Kwestia przyczyn wydania przez biegłych opinii, które zaważyły na wadliwym ustaleniu
okoliczności zabójstwa Tomasza S. będzie przedmiotem dociekań sądu w ponownym
procesie przeciwko Jackowi W.
W przypadku prokuratorów i sędziów taki sam okres przedawnienia występku
określonego w art. 231 §1 k.k. – polegającego na umyślnym niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – ma jedynie częściowe i drugorzędne znaczenie w kwestii zasadności wszczęcia śledztwa z urzędu. Opinia biegłych jest bowiem
specyficznym źródłem dowodowym. Sporządzana jest przez specjalistów (nierzadko
autorytety) z dziedziny wiedzy, którą prokuratorzy lub sędziowie poznali w ogólnym
zakresie. Z tych powodów ocena opinii biegłych dokonywana jest w postępowaniu karnym jedynie pod względem jej logiki. Zgodnie z treścią art. 201 k.p.k. jeżeli opinia jest
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niepełna, niejasna, sprzeczna wewnętrznie lub z innymi opiniami – można ponownie
wezwać tych samych biegłych lub powołać innych biegłych. Wobec kwestionowania
przez Jacka W. i jego obrońcę identyfikacji wyłowionych z jeziora szczątków ludzkich
jako fragmentów ciała Tomasza S. Sąd Okręgowy w Suwałkach, zgodnie z powołanym
przepisem, wezwał ponownie tych samych biegłych, którzy na rozprawie uzupełnili wcześniejsze opinie i podtrzymali wnioski zawarte w opiniach pisemnych. W takim stanie rzeczy podnoszone w środkach odwoławczych zarzuty naruszenia art. 201
k.p.k. nie zostały uwzględnione w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym, gdyż sąd
procedował zgodnie z powołanym przepisem i zachował należytą staranność prowadząc postępowanie dowodowe w sprawie Jacka W.
Podnoszona w oświadczeniu senatorów kwestia odzyskania wolności przez Jacka W.
zależy obecnie od wymiaru nowej kary łącznej, która powinna być orzeczona za przestępstwa popełnione przez Jacka W. na przestrzeni 1995 i 1996 oraz 1999 r., za które
został skazany w 2004, 2005 i w 2010 r. na kary 6, 9 i 8 lat pozbawienia wolności.
Przekazując Panu Marszałkowi powyższe informacje i oceny pragnę końcowo zauważyć, że wyrok Sądu Najwyższego nie przesądza kwestii odpowiedzialności Jacka W. i nie pozbawia prokuratora możliwości wykazywania w ponownym postępowaniu, że brał on również udział – w innych okolicznościach niż ustalone dotychczas
– w zabójstwie Tomasza S.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 10.12.2014 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka oraz Kazimierza Jaworskiego, zgłoszone na
64. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przesłane przez panią Wicemarszałek Senatu Marię Pańczyk-Pozdziej wraz z pismem z dnia 6 listopada 2014 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Przedłożone oświadczenie senackie nawiązuje do wątpliwości pojawiających się
w związku z prawomocnie zakończoną sprawą pana Jacka W. W tym kontekście należy nadmienić, iż na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy wznowił
postępowanie w sprawie Jacka W. Swoim wyrokiem Sąd Najwyższy uchylił wyrok
sądu apelacyjnego oraz zmieniony nim wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał
sprawę Sądowi Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu wskazano, iż ujawnione nowe fakty i dowody wskazują na duże
prawdopodobieństwo błędności przypisania Jackowi W. zabójstwa T. S. Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy podkreślił, że in concreto wchodzi w grę sytuacja opisana
w art. 540 §1 pkt 2 lit. b) Kodeksu postępowania karnego (nowe fakty i dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwa skazania za przestępstwo zagrożone karą su-
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rowszą), a nie w lit. a) tego przepisu (tu mowa jest o realnej perspektywie uniewinnienia oskarżonego). W szczególności, w ocenie Sądu Najwyższego ani nowe relacje W. S.,
ani nowe opinie biegłych nie podważają udziału Jacka W. w nielegalnym i połączonym
ze szczególnym udręczeniem uwięzieniu T. S. oraz w stosowaniu wobec ofiary przemocy i gróźb bezprawnych w celu zmuszenia jej do przyznania się do uczestnictwa
w grudniu 1997 r. w zamachu bombowym na K. A., choć we wznowionym postępowaniu sądowym również i w tym zakresie wszystkie zgromadzone dowody oceniane będą
ponownie w swym całokształcie, jak tego wymaga art. 410 k.p.k.
Ponadto, jak wskazał Sąd Najwyższy, w ramach powtórnego rozpatrywania sprawy
konieczne będzie nie tylko prawidłowe przeprowadzenie postępowania dowodowego,
dokonanie na nowo rzetelnej oceny zebranego materiału dowodowego, zrekonstruowanie na jego podstawie przebiegu całego zdarzenia i w efekcie rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej Jacka W., ale nieodzowna będzie również refleksja nad
przyczynami wadliwości, które budzą niepokój i które legły u podstaw zaskarżonego
wyroku. Chodzi tu o wyjaśnienie zarówno przyczyn złożenia przez część świadków zeznań, które nie wytrzymują krytyki w konfrontacji z nowymi faktami i dowodami, jak
i powodów opracowania w pierwotnym procesie dwóch opinii – biologicznej i antropologicznej, których wyniki zostały w postępowaniu wznowionym zdyskwalifikowane.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 25.11.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 12 listopada 2014 roku (do Biura
RPO pismo wpłynęło 14.11.2014 r.) odnośnie do oświadczenia złożonego przez Pana
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 roku, w sprawie dotyczącej skazanego
za zabójstwo Pana Jacka W., uprzejmie zawiadamiam, że w sierpniu br. do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich korespondencję w tej samej sprawie przesłał
pełnomocnik procesowy skazanego.
Ponieważ treść owej korespondencji adwokata, skierowana była bezpośrednio do
Prokuratury Generalnej i dotyczyła wniosku o objęcie specjalnym nadzorem służbowym toczącego się jeszcze wówczas w olsztyńskiej Prokuraturze Rejonowej postępowania przygotowawczego, pismem z dnia 4 września 2014 roku, powiadomiliśmy
zainteresowanego o ustawowych kompetencjach Rzecznika oraz o możliwych, przysługujących stronom środkach prawnych w kwestii potencjalnego wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
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W dniu 21 listopada 2014 roku Sąd Najwyższy, po rozpatrzeniu wniosku w powyższej sprawie, uchylił wyrok skazujący Pana Jacka W. za zabójstwo i postanowił
o wznowieniu procesu w tej kwestii, przekazując sprawę do rozpoznania sądowi
I instancji.
Mając zatem na uwadze, że postępowanie karne będzie się toczyć, zaś Pan Jacek W. jest aktualnie reprezentowany przez adwokata, brak jest podstaw do podejmowania obecnie działań przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka
oraz Kazimierza Jaworskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik!
Pragniemy zapytać, jaka jest opinia obu Wysokich Urzędów o wartości
dowodowej badań poligraficznych, potocznie zwanych badaniami wykrywaczem kłamstw, w postępowaniu karnym.
Zetknęliśmy się z trzema przypadkami, w których oskarżeni dobrowolnie
poddali się badaniom poligraficznym i przeszli je pozytywnie, ale nie odnieśli
z tego żadnych korzyści procesowych, a wręcz przeciwnie, uznani zostali za
wyrafinowanych kłamców zdolnych do oszukania poligrafu.
To się zdarzyło w znanej obu urzędom sprawie Grzegorza W., skazanego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, oraz w sprawie Radosława K. i Patryka R.,
skazanych za zabójstwo przez Sąd Okręgowy w Świdnicy.
Sprawa W. była przedmiotem kilku naszych oświadczeń, a sprawa K.
i R. jest przedmiotem oświadczenia senatorskiego na obecnym posiedzeniu.
W drugiej z tych spraw prokuratura i sąd zakwestionowały wartość
dowodową pozytywnego wyniku badania poligraficznego w stosunku do
dwóch oskarżonych w jednej sprawie!
Na kanwie tych spraw dostrzegamy niebezpieczeństwo jednostronnej interpretacji wyniku badań poligraficznych, w każdym przypadku niekorzystnej dla oskarżonych. Jeśli wynik badania poligraficznego jest negatywny –
źle dla oskarżonego, bo kłamie. Jeśli wynik jest pozytywny – jeszcze gorzej,
bo kłamie wyrafinowanie, oszukuje w badaniu. A jeśli odmówi poddania się
badaniu, to też źle – boi się badania, co znaczy, że jest winien.
Zasadne jest więc postawienie pytania o generalne podejście do wartości dowodowej badań poligraficznych. Czy jest w ogóle sens ich przeprowadzania, skoro pozytywny wynik można tak łatwo zdyskwalifikować, jak to
nastąpiło w dwóch wymienionych sprawach?
Do Prokuratora Generalnego kierujemy zapytanie: jak szeroki jest zakres
korzystania z badań poligraficznych w postępowaniach karnych, ile takich
badań rocznie przeprowadza się w Polsce i czy zdarzają się przypadki, że
pozytywny wynik testu na poligrafie zostaje zinterpretowany w sposób korzystny dla oskarżonego, czy też regułą jest kwestionowanie wartości dowodowej tego wyniku?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Robert Mamątow
Przemysław Błaszczyk
Kazimierz Jaworski
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 10.12.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 12 listopada br. w sprawie zapytania skierowanego do Prokuratora Generalnego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka i Kazimierza Jaworskiego,
dotyczącego zakresu korzystania z dowodu z badań poligraficznych w procesach karnych, uprzejmie informuję, że w okresie od stycznia do końca listopada 2014 r. we
wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury badania wariograficzne przeprowadzono w 127 sprawach wobec 210 osób. Wyniki pozytywnych badań poligraficznych zostały zinterpretowane korzystnie w 9 sprawach wobec 19 osób.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z przyjętą w tym zakresie procedurą, wynikającą z przepisów kodeksu postępowania karnego, badanie za pomocą tzw. poligrafu
(wariografu) zleca biegłemu organ prowadzący postępowanie karne. Biegły w trakcie
tych badań wobec osoby badanej stosuje środki techniczne mające na celu kontrolę
nieświadomych reakcji jej organizmu. Zastosowanie przez biegłego poligrafu jest możliwe tylko za zgodą badanego. Sam wynik badania, dowodzi tylko i wyłącznie tego,
jakie były reakcje podejrzanego – oskarżonego na określone zadawane mu pytania.
Dowód z badania wariograficznego może służyć tylko ograniczeniu kręgu osób podejrzanych albo weryfikacji wartości dowodowej ujawnionych śladów. Nie można go
uznawać za dowód sprawstwa czy winy. Nadal, niedopuszczalne jest stosowanie wariografu podczas samego przesłuchania, bez względu na stanowisko przesłuchiwanego. Kodeks postępowania karnego uznaje w art. 171 §5 za niedozwolone metody
przesłuchania stosowanie między innymi przymusu, groźby bezprawnej oraz hipnozy,
środków chemicznych lub technicznych, wpływających na procesy psychiczne przesłuchiwanych lub mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu (wariograf, poligraf), zakazując tych metod przesłuchania, jako wyłączających z założenia
swobodę wypowiedzi.
Badania poligraficzne służą przede wszystkim temu, by w sposób szybki i skuteczny sprawdzić ewentualny związek danej osoby ze zdarzeniem, co przy użyciu innych
metod, także tych o charakterze przymusowym jest często niemożliwe.
Na tle uregulowań Kodeksu postępowania karnego, Sąd Najwyższy postanowieniem z 21 grudnia 1998 r. po raz pierwszy uznał jednoznacznie, że ekspertyza wariograficzna może być zaliczona w poczet materiału dowodowego i może być jedną
z podstaw dowodzenia.
W praktyce często akcentuje się aspekty wykrywcze tych badań, kierunkujące
i weryfikujące wersje śledcze. Dostrzega się też możliwości dowodowego wykorzystania ich wyników jako dowodów obciążających na równi z tymi, które mają znaczenie
odciążające.
Końcowo, należy pamiętać o tym, że stosowanie poligrafu w polskim procesie karnym jest legalne.
W mojej ocenie, nie można postulować pozbawienia organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości stosowania takich badań, bowiem służą one walce z przestępczością.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 25.11.2014 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pytanie Panów Senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta
Mamątowa, Przemysława Błaszczyka i Kazimierza Jaworskiego postawione na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 listopada 2014 r., dotyczące zakresu korzystania z badań
poligraficznych w postępowaniach karnych oraz ilości takich badań przeprowadzanych rocznie w Polsce, informuję uprzejmie, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie dysponuje danymi statystycznymi w tej materii.
Odnosząc się natomiast do pytania Panów Senatorów dotyczącego opinii Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii oceny wartości dowodowej badań poligraficznych,
uprzejmie informuję, że Kodeks postępowania karnego nie uznaje teorii legalnej oceny
dowodów, jego przepisy nie wprowadzają zaś różnic co do wartości dowodowej poszczególnych dowodów. Stąd też, również w przypadku badań poligraficznych, zastosowanie ma art. 7 k.p.k. stanowiący, że organy postępowania kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie
z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senator Alicji Zając
skierowane do prezesa Zarządu PGNiG SA Mariusza Zawiszy
Szanowny Panie Prezesie!
Z oficjalnego komunikatu z dnia 27 października 2014 r. wynika, że należąca do PGNiG spółka PGNiG Upstream International AS kupiła za około
1 miliard zł od francuskiej firmy Total E&P Norge AS udziały w czterech złożach na norweskim szelfie kontynentalnym. W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie następujących informacji:
1. Czy wspomniana spółka PGNiG Upstream International AS posiada
urządzenia umożliwiające rozwiercenie, udostępnienie i eksploatację złóż
wymienionych w komunikacie?
2. Czy wspomniana spółka PGNiG Upstream International AS ma pracowników fizycznych i umysłowych do obsługi wspomnianych urządzeń
i pracy na otwartym morzu?
A jeśli tak, to:
3. Jakie były/są zasady rekrutacji i warunki pracy tych pracowników
oraz gdzie i kiedy można składać aplikacje do pracy na wspomnianych urządzeniach?
Jeżeli spółka PGNiG Upstream International AS nie posiada własnych
urządzeń umożliwiających rozwiercenie, udostępnienie oraz eksploatację
złóż wymienionych w komunikacie i będzie korzystać z ich wynajmu, to:
4. Czy spółka PGNiG Upstream sporządzi/sporządziła aneks do umowy
wynajmu, który zagwarantuje pracę na wspomnianych urządzeniach pracownikom polskim?
Powyższe pytania zadaję w kontekście masowych zwolnień z pracy fachowców-wiertników ze spółki Exalo Drilling SA, która jest w 100% własnością PGNiG SA, i w takim też kontekście proszę o odpowiedź.
Alicja Zając

Stanowisko
Warszawa, 3 grudnia 2014 r.
Pani Alicja Zając
Senator RP
Szanowna Pani Senator,
w załączeniu przekazuję odpowiedź otrzymaną od spółki PGNiG Upstream International AS z siedzibą w Sandnes (Norwegia) na Pani oświadczenie złożone podczas
64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r.
Z wyrazami szacunku
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Zawisza
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Załącznik
Szanowna Pani Senator,
w imieniu PGNiG SA dziękuję bardzo za zainteresowanie działalnością naszej spółki zależnej PGNiG Upstream International AS z siedzibą w Norwegii.
Na wstępie chciałbym krótko opisać transakcję zakupu udziałów w złożach zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od spółki Total E&P Norge AS oraz
zasady przyjęte w zakresie zagospodarowania złóż podmorskich w Norwegii.
Spółka PGNiG Upstream International zakupiła we wrześniu 2014 roku udziały
w złożach wynoszące odpowiednio:
– 6% w produkującym złożu ropno-gazowym Morvin;
– 24,243% w produkującym złożu ropnym Vilje;
– 24,243% w produkującym złożu kondensatowo-gazowym Vale;
– 8% w ropno-gazowym złożu w fazie zagospodarowania Gina Krog.
Złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, od strony prawno-organizacyjnej
funkcjonują jako wspólne przedsięwzięcia (ang. joint-venture – JV), przy czym każde
JV ma wyznaczonego przez państwo norweskie operatora. Operatorami powyższych
złóż są odpowiednio firmy Statoil (Morvin, Gina Krog), Det Norske (Vilje) i Centrica (Vale). To właśnie operator koordynuje prace związane z kontraktowaniem usług
wiertniczych oraz prowadzi politykę zatrudnienia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę danego projektu. Partnerzy JV (w przypadku ww. złóż tę rolę pełni PGNiG Upstream International), wypełniają obowiązki związane przede wszystkim
z kontrolowaniem inwestycji i zatwierdzaniem planów Operatora i są odpowiedzialni
za odbiór i sprzedaż własnej części produkowanych węglowodorów.
Na chwilę obecną, tylko w ramach projektu Gina Krog prowadzone są intensywne prace związane z zagospodarowaniem złoża, w tym prace wiertnicze na morzu.
W przypadku pozostałych złóż prowadzone obecnie wydobycie węglowodorów nie wymaga dalszych prac w tym zakresie.
Odpowiadając na zadane pytania pragnę przekazać następujące informacje:
Pytanie nr 1: „Czy wspomniana spółka PGNiG Upstream International AS posiada urządzenia umożliwiające rozwiercenie, udostępnienie i eksploatację złóż wymienionych w komunikacie?”
Spółka nie pełni roli operatora żadnego z nabytych projektów, tym samym nie tylko nie ma obowiązku zabezpieczenia prac wiertniczych, lecz również ma ograniczony,
do wysokości udziałów, wpływ na decyzje podejmowane przez Operatorów w tym zakresie. Spółka PGNiG Upstream International nie posiada własnych urządzeń wiertniczych. Urządzeń takich nie posiadają także inni partnerzy oraz operatorzy na wyżej
wspomnianych złożach. Urządzenia do prac w warunkach morskich są kontraktowane przez operatorów od podmiotów trzecich, wyspecjalizowanych w prowadzeniu
takich prac.
Pytanie nr 2: „Czy wspomniana spółka PGNiG Upstream International AS ma
pracowników fizycznych i umysłowych do obsługi wspomnianych urządzeń i prac na
otwartym morzu?”
Działalność serwisowa (w tym usługi wiertnicze oraz wykonywanie badań sejsmicznych) jest w Norwegii odseparowana od działalności wydobywczej. Wynika to
z przyczyn podatkowych (działalność wydobywcza objęta jest odrębnym systemem
podatkowym) oraz wymogiem narzucanym przez pozostałych udziałowców JV przejrzystego kontraktowania usług. Jako że PGNiG Upstream International prowadzi
działalność wydobywczą, a nie wiertniczą, nie posiada pracowników obsługujących
platformy wiertnicze.
Pytanie nr 3: „Jakie były/są zasady rekrutacji i warunki pracy tych pracowników oraz gdzie i kiedy można składać aplikacje do pracy na wspomnianych urządzeniach?”
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PGNiG Upstream International, w związku z zakresem prowadzonej działalności,
nie prowadził rekrutacji pracowników obsługujących platformy wiertnicze.
Pytanie nr 4: „Czy spółka PGNiG Upstream sporządzi/sporządziła aneks do umowy wynajmu, który zagwarantuje pracę na wspomnianych urządzeniach pracownikom polskim?”
PGNiG Upstream International, nie pełniąc roli operatora złóż, nie ma bezpośredniego wpływu na zapisy kontraktów prac serwisowych.
Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, iż norweska spółka korzysta, tam gdzie
to możliwe, z usług innych podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG. Przykładem takiej
współpracy były prace związane z reprocesingiem danych z sejsmiki 2D, wykonywane
przez spółkę Geofizyka Toruń czy też zaangażowanie pracowników centrali PGNiG SA
w prace związane z oceną projektów poszukiwawczych w Norwegii.
W przypadku objęcia w przyszłości roli operatora złoża produkcyjnego lub w fazie
zagospodarowania, dołożymy najwyższych starań, aby wykorzystać potencjał polskiego przemysłu, w tym szczególnie pracowników i spółek Grupy Kapitałowej PGNiG.
Z wyrazami szacunku
Slawomir Hinc, Ph.D.
Chief Executive Officer

