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74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

Oświadczenie senatorów Stanisława Gogacza,
Jarosława Rusieckiego, Bogdana Pęka
oraz Marka Martynowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
do ministra finansów Mateusza Szczurka
oraz do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka
Zwracamy się do Państwa z prośbą o merytoryczne odniesienie się do
naszych wątpliwości co do zasadności głównej idei przyświecającej uchwaleniu przez Sejm dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jak się
powszechnie przyjmuje, ma ona służyć daleko idącemu odformalizowaniu
sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników między innymi poprzez uproszczone formy ewidencjonowania zysków, których górną granicą
w skali roku ma być kwota 150 tysięcy euro.
Już sama maksymalna kwota sprzedaży wzbudza nasze wątpliwości,
bowiem bardzo rzadko zdarza się tak, iż średnie polskie gospodarstwo uzyskuje takowy przychód w związku ze sprzedażą produktów przetworzonych
w sposób inny niż przemysłowy. Na jakiej zatem podstawie przyjęto w projekcie ów pułap? Czy prowadzone były w tym przedmiocie jakieś analizy
wskazujące na to, iż kwota 150 tysięcy euro odpowiada potrzebom rynku,
a także żywotnym interesom rolników?
Przyjęto również, że ewidencja przychodów prowadzona ma być w formie książki przychodów, prosimy zatem o wskazanie, jakie dane podatnik
winien wskazywać, wpisując w nią transakcje. Czy poza datą i kwotą będzie również wpisywana nazwa produktu? Jakie rozwiązanie w zakresie
ewidencji należy przyjąć w przypadku, kiedy w tym samym czasie jedna
z osób będzie sprzedawać produkty na przykład na targowisku, a inny członek rodziny dokona sprzedaży w miejscu wytworzenia danego produktu,
skoro na jedno gospodarstwo przypadać ma tylko jedna książka (jedna osoba wyznaczona jako podatnik)? W jaki sposób można zdefiniować miejsce
wytworzenia produktu, skoro ustawa zabrania sprzedaży towarów w budynkach? Przecież kwestią oczywistą jest to, iż wiele z nich wymaga specjalistycznych warunków przechowywania.
Co więcej, na mocy tejże zmiany rolnicy sprzedający produkty przetworzone podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie podatkiem rolnym. Jak zatem w świetle tej koncepcji kształtuje
się kwestia emerytur i składek z zakresu ubezpieczeń społecznych? Czy obowiązek ich uiszczenia będzie ciążył na rolniku korzystającym z uproszczonej
formy ewidencjonowania dochodów?
Szanowny Panie Przewodniczący, prosimy o analizę przepisów niniejszej ustawy w zakresie maksymalnej kwoty przychodów (150 tysięcy euro)
oraz o wskazanie, czy według Komisji Nadzoru Finansowego taki sposób
odformalizowania ewidencjonowania środków nie rodzi niebezpieczeństwa
w postaci przestępczych form prania pieniędzy. Prosimy o podanie argumentacji w przypadku odpowiedzi potwierdzającej nasze obawy bądź im
zaprzeczające.
Stanisław Gogacz
Jarosław Rusiecki
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
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Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2015.06.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Stanisława Gogacza wspólnie z innymi senatorami podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r.
w sprawie uchwalonej w dniu 9 kwietnia 2015 r. ustawy – w porozumieniu z Ministrem Finansów uprzejmie informuję, co następuje.
Przyjęta przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, reguluje zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy
produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub
chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych
w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.
Ustawa kwalifikuje te przychody do innych źródeł przychodów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na
potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa
się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów
o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do
prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub
w ich częściach;
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
Na kwalifikację do tego źródła przychodów, nie ma natomiast wpływu wielkość osiąganych przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
Podstawową formą opodatkowania tych przychodów będzie opodatkowanie na
ogólnych zasadach według skali podatkowej (18% i 32%).
Ponadto, ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadza, na zasadzie wyboru, możliwość opodatkowania takich przychodów, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ryczałtową”. Ryczałt będzie wynosił 2% uzyskanych przychodów.
Działalność polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych nosi cechy działalności gospodarczej. Przychody z tej działalności nie będą jednak zaliczane
do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione zostaną opisane wyżej
warunki, które wprowadzono ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Według obecnie obowiązujących przepisów, podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej, mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, jeżeli ich przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150.000 euro. Ten sam warunek dotyczył będzie podatników osiągających przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy
produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych 2% stawką ryczałtu ewidencjo-
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nowanego. Nie jest to więc limit określony specjalnie dla przychodów ze sprzedaży
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych,
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Przekroczenie tego limitu w roku
podatkowym oznacza, że w następnym roku podatnik nie będzie mógł opodatkowywać
swoich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak ma to
miejsce w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą. Podatnicy
osiągający przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, będą obowiązani prowadzić odrębnie za każdy
rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą
co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu,
przychód narastająco od początku roku. Ustawa określa niezbędne dane, które musi
zawierać ewidencja. Nie ma przeszkód, żeby podatnik wpisywał w niej także nazwę
sprzedawanego produktu, mimo braku takiego obowiązku. Dzienne przychody ewidencjonowane powinny być w dniu sprzedaży. Ewidencję tę, podatnicy będą musieli
posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
Podkreślić należy, że obowiązki związane z ewidencją sprzedaży nałożone są na
podatnika, czyli osobę fizyczną, która osiąga przychody ze sprzedaży przetworzonych
w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących
z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Jeżeli przykładowo oboje małżonkowie będą
prowadzić gospodarstwo rolne w ramach wspólnej własności, wówczas każdy z nich
będzie zobowiązany do jej prowadzenia. Obowiązki związane z ewidencją sprzedaży
nie będą natomiast dotyczyły współmałżonka lub innych członków rodziny, którzy
nie są podatnikami, a jedynie pomagają, współpracują, np. przy uprawie, przetwarzaniu lub sprzedaży tych produktów. Małżonkowie osiągający przychody ze sprzedaży
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, którzy wybiorą opodatkowanie
w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będą mogli złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu, przez jednego z nich. W takim przypadku podatnikiem będzie
jeden z małżonków i w stosunku do tego małżonka zastosowanie znajdą obowiązki
ewidencyjne. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. zakłada, że sprzedaż przetworzonych
produktów roślinnych i zwierzęcych będzie mogła odbywać się w miejscu, w którym
produkty zostały wytworzone albo na targowiskach. Targowiskiem będzie każde miejsce przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach. Ustawa nie definiuje natomiast pojęcia „miejsce wytworzenia”, może to być więc także budynek. Wyłączenie budynków oraz ich części
dotyczy tylko pojęcia „targowisk”, a nie miejsca wytworzenia.
Podleganie obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów
roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nie
zwalnia właścicieli użytków rolnych z obowiązku opłacania podatku rolnego. Zgodnie
bowiem z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym. Obowiązek w podatku rolnym
ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym
spółkach nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości
lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent
strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
Jednocześnie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmienia m.in. art. 3 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym brzemieniem art. 3 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do
działalności rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemy-
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słowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub
chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych
w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na
potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa
się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów
o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do
prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub
w ich częściach;
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
W świetle powyższego producenci rolni podejmujący działalność określoną w art. 3
pkt 4 nadal będą objęci ubezpieczeniem społecznym rolników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.).
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke

Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Warszawa, 8 czerwca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 maja 2015 r., znak pisma BPS/043-74-3188-KNF/15, uprzejmie informuję, co następuje.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2014 roku, poz. 455 z późn. zm.), zwanej dalej – ustawą, organem administracji rządowej właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest, obok ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Komisja Nadzoru Finansowego jest jednostką współpracującą (art. 2 pkt 8 ustawy), co oznacza, że wykonuje
określone w ustawie czynności, takie jak przeprowadzanie kontroli w instytucjach
finansowych objętych jej nadzorem czy zgłaszanie transakcji podejrzanych ujawnionych w toku podejmowanych działań. Proaktywnym wykrywaniem przestępstwa prania pieniędzy oraz prowadzeniem postępowań w tym zakresie zajmuje się Generalny
Inspektor Informacji Finansowej.
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Niemniej jednak, po przeanalizowaniu oświadczenia złożonego przez senatora Stanisława Gogacza wspólnie z innymi senatorami na 74. posiedzeniu Senatu, w odniesieniu do przyjętej, lecz nie podpisanej jeszcze przez Prezydenta RP ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw, zawartej w druku sejmowym nr 1640, należy wskazać, że przepisy w niej zawarte nie powinny podwyższyć ryzyka prania pieniędzy z wykorzystaniem sektora finansowego.
Uchwalona ustawa ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywo,
wędliny, dżemy, kompoty, sery) w niewielkim zakresie. Sprzedaż ta ma być prowadzona w wyznaczonych miejscach, jedynie na rzecz osób fizycznych i powinna być
ewidencjonowana.
Powyższe może co prawda oznaczać potencjalne zintensyfikowanie obrotu gotówkowego w związku z tak prowadzoną sprzedażą, a tym samym rodzić ryzyko, że przychody z powyższej legalnej działalności, mogą być mieszane z przychodami z działalności „przestępczej” i wprowadzane do systemu finansowego. Należy wskazać, że transakcje gotówkowe uważane są powszechnie przez doktrynę przeciwdziałania praniu
pieniędzy za transakcje wysokiego ryzyka (co potwierdzają również zapisy uchwalonej
w dniu 20 maja 2015 roku przez Parlament Europejski tzw. IV Dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dokument zostanie opublikowany na początku lipca 2015 r.).
Tym niemniej należy wskazać, że instytucje finansowe nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego są świadome zagrożeń płynących z obrotu gotówkowego.
Wymogi art. 8b ust. 3 pkt 4 ustawy w zw. z art. 8a ustawy nakazują instytucjom
bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji, a także bieżące badanie przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że są one zgodne z wiedzą instytucji finansowej
o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem. Instytucje finansowe mają również, w miarę możliwości, badać źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta.
Oznacza to, że instytucje finansowe powinny analizować czy przeprowadzane przez
daną osobę transakcje są uzasadnione prowadzoną przez nią działalnością i czy nie
generują dla instytucji podwyższonego ryzyka prania pieniędzy. W przypadku wykrycia takich transakcji, instytucje finansowe informują Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który w dalszym zakresie prowadził będzie odpowiednie czynności
analityczne.
W związku z powyższym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stoi na stanowisku,
że obecnie funkcjonujące regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, tak jak i zmiany, które zostaną wprowadzone w związku ze zmianą w porządku prawnym Unii Europejskiej, są wystarczające do zabezpieczenia funkcjonujących
w Polsce instytucji finansowych przed potencjalnym negatywnym wpływem uchwalonej przez Sejm ustawy.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Alicji Zając, Marii Koc
oraz Kazimierza Jaworskiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Od kilku lat realizowana jest modernizacja trasy kolejowej E65 Warszawa – Gdynia. Na odcinku przebiegającym przez Ciechanów wybudowano
około siedmiu przepraw nad magistralą, niestety do dnia dzisiejszego został
oddany do użytku tylko jeden wiadukt.
Prosimy o informację, kiedy zostaną oddane do użytku pozostałe przeprawy.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Alicja Zając
Maria Koc
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź
Warszawa, 15 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z grupą senatorów podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja
2015 r. przekazane przy piśmie z 14 maja br. (sygn. BPS/043-74-3189/15), w sprawie
oddania do użytku przejazdów nad linią E-65 Warszawa – Gdynia w Ciechanowie,
przedstawiam poniższe informacje.
Uprzejmie informuję, że w zakresie projektu POIiŚ 7.1-1.1 „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w obszarze LCS Ciechanów”, na
odcinku Świercze – Mława w miejsce likwidowanych przejazdów w poziomie szyn,
przewidziano budowę czterdziestu obiektów inżynieryjnych, tj. dziesięciu wiaduktów
kolejowych, dwudziestu dwóch wiaduktów drogowych oraz ośmiu przejść podziemnych. Do chwili obecnej wybudowano i oddano do użytkowania dwadzieścia pięć
obiektów inżynieryjnych. Z pozostałych piętnastu obiektów, siedem już wybudowano
i są one w trakcie pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, a osiem obiektów jest jeszcze w trakcie budowy, w różnym – przeważnie
końcowym – stadium wykonania.
W ramach ww. projektu, w obrębie miasta Ciechanów trwa aktualnie budowa
wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kasprzaka oraz wiaduktu drogowego w ciągu ulicy
Mleczarskiej. Oddano natomiast do użytkowania wiadukt drogowy w ciągu ul. Fabrycznej oraz wiadukt drogowy w ciągu ul. Gąseckiej. Zakończono również budowę
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wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Spółdzielczej i obecnie procedowane jest uzyskanie
pozwolenia na jego użytkowanie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Warszawie.
W związku z powyższym, przewiduje się, że oddanie do użytkowania wszystkich
obiektów realizowanych w obrębie Ciechanowa nastąpi do końca 2015 roku.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sławomir Żałobka
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Marii Koc, Kazimierza Jaworskiego, Alicji Zając,
Stanisława Koguta oraz Izabeli Kloc
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
W sobotę 2 maja bieżącego roku na Stadionie Narodowym odbył się finałowy mecz Pucharu Polski. Zawody spowodowały paraliż centrum miasta
oraz zaangażowanie znacznych sił policyjnych.
Prosimy o informację, jakie były całkowite koszty zabezpieczenia ochrony tej imprezy przez formacje Policji.
Jan Maria Jackowski
Maria Koc
Kazimierz Jaworski
Alicja Zając
Stanisław Kogut
Izabela Kloc

Odpowiedź
Warszawa, 24 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. BPS/043-74-3190/15),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu
7 maja 2015 roku w sprawie zabezpieczenia finałowego meczu Pucharu Polski na Stadionie Narodowym uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.), za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator, który
w celu realizacji przedmiotowego zadania zobowiązany jest spełnić wymogi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, jak również ochrony
porządku publicznego zapewniając udział służb porządkowych, służb informacyjnych
oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej
spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach prawa także na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji,
Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na
obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych
służbach i organach.
Należy ponadto wskazać, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.), Policja jest formacją przeznaczoną do
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań wskazanej formacji, zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy,
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należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi
zamachami naruszającymi te dobra, jak również ochrona bezpieczeństwa i porządku
publicznego, w tym zachowanie spokoju w miejscach publicznych.
Warto zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia naruszeń porządku publicznego
w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, organizator oraz jego służby porządkowe, jako pierwsze reagują na zaistniałe wydarzenia. Gdy wskazane służby nie są
w stanie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, organizator lub osoba pełniąca funkcję
kierownika do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy.
W odniesieniu do zapytania dotyczącego całkowitych kosztów zabezpieczenia
przez Policję finałowego meczu Pucharu Polski w dniu 2 maja 2015 roku, zgodnie
z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, należy wskazać, że do
zabezpieczenia przedmiotowej imprezy masowej zaangażowano 3 761 funkcjonariuszy Policji, z czego 650 policjantów zostało skierowanych z jednostek organizacyjnych
Policji z terenu kraju.
Według danych z Policyjnego Rejestru Imprez Masowych oraz Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (stan na dzień 6 lipca 2015 roku), koszt zabezpieczenia
wskazanego wydarzenia wyniósł w przybliżeniu 1 306 826,03 zł, w tym: 829 712,81 zł
– koszt użycia sił Komendy Stołecznej Policji, 423 735,22 zł – koszt użycia policyjnych
sił wsparcia skierowanych z komend wojewódzkich Policji z terenu kraju, 34 595 zł
– koszt użycia środków policyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz 18 783 zł – koszt
użycia środków policyjnych z komend wojewódzkich Policji z terenu kraju.
Należy podkreślić, że koszt zabezpieczenia meczu piłki nożnej zależy przede wszystkim od ilości zaangażowanych sił i środków Policji oraz od czasu trwania działań policyjnych, powyższe związane jest z liczbą kibiców, zagrożeń oraz ewentualną koniecznością zabezpieczenia przejazdu kibiców drużyny gości.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc, Kazimierza Jaworskiego,
Marka Martynowskiego, Bohdana Paszkowskiego,
Zdzisława Pupy, Czesława Ryszki, Alicji Zając,
Izabeli Kloc oraz Stanisława Koguta
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Podczas konferencji prasowej warszawskiej prokuratury ujawniono, że
umorzone zostało postępowanie przygotowawcze toczące się w tak zwanej
sprawie prof. Bogdana Chazana. Przedstawione ustnie uzasadnienie decyzji prokuratury było niejednoznaczne i stawiało byłego dyrektora szpitala
w niekorzystnym świetle.
Prosimy o udzielenie wyczerpujących informacji o przyczynach oraz podstawach dowodowych umorzenia postępowania w sprawie prowadzonej
przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów dotyczącej m.in. narażenia pacjentki Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu w 2014 r. (sprawa ta określana jest medialnie jako sprawa
prof. Bogdana Chazana).
Dodatkowo prosimy o udzielenie informacji, czy postępowanie zostało
umorzone w całości, tzn. w odniesieniu do wszystkich czynów podlegających
ocenie prawnokarnej.
Jan Maria Jackowski		
Krzysztof Słoń		
Maria Koc			
Kazimierz Jaworski		
Marek Martynowski		
Bohdan Paszkowski

Zdzisław Pupa
Czesław Ryszka
Alicja Zając
Izabela Kloc
Stanisław Kogut

Odpowiedź
Warszawa, 30.07.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 74. posiedzenia Senatu RP, przekazane
przez Wicemarszałka Senatu Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, uprzejmie informuję, co
następuje.
Prokurator Rejonowy Warszawa-Mokotów w Warszawie prawomocnym postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 roku umorzył śledztwo, sygn. akt [...], w sprawie:
I. narażenia Beaty B. w okresie od 16 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku
Warszawie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu w związku z odmową przeprowadzenia u niej zabiegu terminacji ciąży przez
lekarza Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25
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w Warszawie, pod którego opieką pozostawała, i wynikającą stąd koniecznością utrzymania przez nią tej ciąży do dnia 30 czerwca 2014 r., a także w związku z rozwiązaniem tej ciąży zabiegiem cesarskiego cięcia, to jest o czyn z art. 160 §2 k.k.,
II. zastosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec Beaty B. w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Warszawie celem zmuszenia jej do zachowania ciąży poprzez odmowę przeprowadzenia u niej terminacji ciąży przez lekarza Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, to jest o czyn
z art. 191 §1 k.k.,
III. przekroczenia uprawnień służbowych w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Warszawie przez dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie poprzez odmowę przeprowadzenia zabiegu terminacji ciąży
u Beaty B., co stanowiło działanie na szkodę jej interesu prywatnego, to jest o czyn
z art. 231 §1 k.k.,
IV. nieumyślnego spowodowania u Beaty B. w okresie od 16 kwietnia 2014 roku
do 9 lipca 2014 roku w Warszawie rozstroju zdrowia w związku z odmową przeprowadzenia u niej zabiegu terminacji ciąży przez lekarza Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie i wynikającą stąd
koniecznością utrzymania przez nią tej ciąży do dnia 30 czerwca 2014 r, pomimo
świadomości wad letalnych płodu, a także w związku z rozwiązaniem tej ciąży zabiegiem cesarskiego cięcia i koniecznością opieki nad noworodkiem z wadami letalnymi,
to jest o czyn z art. 157 §3 k.k.,
V. psychicznego znęcania się nad Beatą B. w okresie od 16 kwietnia 2014 roku
do 9 lipca 2014 roku w Warszawie poprzez zmuszenie jej w wyniku odmowy przeprowadzenia u niej terminacji ciąży przez lekarza Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie do zachowania ciąży do dnia
30 czerwca 2014 r. pomimo świadomości wad letalnych płodu, a następnie konieczność opieki nad noworodkiem z wadami letalnymi, to jest o czyn z art. 207 §1 k.k.,
VI. ograniczenia Beaty B. w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Warszawie w przysługujących jej prawach ze względu na jej przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość poprzez odmowę przeprowadzenia u niej zabiegu terminacji ciąży przez lekarza
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, to jest o czyn z art. 194 k.k.
Śledztwo to zostało umorzone w całości w zakresie wszystkich czynów objętych
postępowaniem. Ze sprawy nie były wyłączane do odrębnego postępowania żadne
materiały.
Podstawę umorzenia wobec każdego z czynów objętych przedmiotem rozpoznania
stanowiło stwierdzenie przez prokuratora braku znamion czynu zabronionego (przepis
art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.).
Przedstawiając Panu Marszałkowi powyższe, pragnę zauważyć, że w przedmiotowym postanowieniu odniesiono się w sposób wyczerpujący do wszystkich aspektów
prawnokarnych ujawnionych w toku postępowania, to jest czynów z art. 160 §2 k.k.,
191 §1 k.k., 231 §1 k.k., 157 §3 k.k., 207 § k.k. i 194 k.k., natomiast w treści uzasadnienia w sposób pełny i szczegółowy opisano przyczyny i podstawy umorzenia w odniesieniu do wymienionych kwalifikacji prawnych, wykorzystując przy tym właściwy
dorobek doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Z poważaniem
w z. PIERWSZY ZASTĘPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Jamrogowicz
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc, Kazimierza Jaworskiego,
Alicji Zając, Stanisława Koguta oraz Izabeli Kloc
skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Docierają do nas opinie użytkowników węzła Marsa, to jest skrzyżowania Trasy Siekierkowskiej oraz ulic: Ostrobramskiej, Marsa i Płowieckiej, krytykujących koncentrację tych potoków ruchu w jednym miejscu i wskazujących to jako przyczynę korków.
Prosimy o informację, czy koncepcje projektowe poprzedzające lokalizację Trasy Siekierkowskiej uwzględniały takie zagrożenie. Czy dziś, z perspektywy kilku lat eksploatacji, władze miasta oceniają tę inwestycję pozytywnie, a prognozy sprzed lat uznają za prawidłowe?
Zastrzegamy, że nie chodzi o to, by szukać winnych błędów (choć praktyczna weryfikacja profesjonalizmu planistów jest jak najbardziej na miejscu), lecz o to, by, jeśli uznamy, iż popełniono błąd, nie powielać go w przyszłości w podobnych rozwiązaniach.
Czy jest pomysł, jak zmniejszyć zatłoczenie tego węzła?
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Maria Koc
Kazimierz Jaworski
Alicja Zając
Stanisław Kogut
Izabela Kloc

Odpowiedź
Warszawa, 12.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marię Koc, Kazimierza Jaworskiego, Alicję Zając, Stanisława Koguta i Izabelę Kloc na 74. posiedzeniu Senatu w dn. 7 maja 2015 r. dotyczące węzła Marsa uprzejmie informuję, że Trasa Siekierkowska jest elementem Obwodnicy Miejskiej
mającej na celu odciążenie centrum Warszawy z ruchu międzydzielnicowego. Węzeł
Marsa łączy trasę z ulicami Ostrobramską, Grochowską, Marsa i Płowiecką.
Układ komunikacyjny Warszawy obejmuje również planowaną do realizacji drogę
ekspresową S2, która będzie elementem ekspresowej obwodnicy Warszawy.
Sytuacja ulegnie również poprawie w wyniku realizacji bezkolizyjnych rozwiązań
na ulicy Marsa oraz Żołnierskiej. W chwili obecnej utrudnienia w ruchu związane są
z remontem Mostu Łazienkowskiego. Należy podkreślić, że sytuacja w węźle ulegnie
zmianie z chwilą oddania do użytku odcinka POW od ul. Puławskiej do węzła Lubelska (przełożenie ruchu tranzytowego na ciąg obwodnicy).
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Zgodnie z aktualnym harmonogramem przedstawionym Wojewodzie Mazowieckiemu na początku maja br. rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na kwiecień
2016 r., a zakończenie powinno nastąpić do grudnia 2019 r.
Z poważaniem
z up. PREZYDENTA
M.ST. WARSZAWY
Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych już od wielu lat, podobnie jak przedstawiciele innych jednostek sfery budżetowej, ponoszą dotkliwe
konsekwencje ratowania budżetu państwa. Fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych jest wciąż zamrożony, a budżet na
funkcjonowanie stacji i wynagrodzenia pracowników – ograniczony. W ciągu
kilku lat doprowadziło to do zubożenia pracowników, a także likwidacji wielu akredytowanych laboratoriów funkcjonujących w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
W apelach ponawianych od wielu lat pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych zwracają uwagę na swoją trudną sytuację i dyskryminację ze
względu na wysokość wynagrodzenia w porównaniu z innymi grupami zawodowymi zatrudnionymi w sferze budżetowej. Pomimo ciągłych interwencji sytuacja nie ulega zmianie. Rażąco niskie wynagrodzenia, jak chociażby
wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem na stanowisku asystenta,
na poziomie 1 tysiąc 500 zł – 1 tysiąc 800 zł nie są godne i nie pozwalają na
zaspokajanie podstawowych potrzeb. Kolejnym problemem są rażące dysproporcje na terenie kraju w wysokości otrzymywanego świadczenia, podobnie jak i dodatków specjalnych.
Uzasadnianie braku podwyżek brakiem środków jest nieprzekonujące,
zwłaszcza gdy porówna się wynagrodzenia w innych jednostkach budżetowych.
Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy, a jeśli tak, to kiedy, planowane są podwyżki dla pracowników
stacji sanitarno-epidemiologicznych? W jakiej one będą wysokości?
2. Jakie działania zostały podjęte od 2011 r. w celu oceny i poprawy
obecnej sytuacji finansowej stacji sanitarno-epidemiologicznych?
3. Jak często, zgodnie z zapowiedziami złożonymi w 2011 r., przeprowadzano w ostatnich latach kompleksową analizę wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w poszczególnych województwach
z podziałem na poszczególne grupy? Jaki był wynik tych ustaleń i jakimi
konkretnie działaniami skutkowały?
4. Dlaczego przez tyle lat, pomimo licznych apeli pracowników stacji i organizacji związkowych, nic się nie zmieniło w tym zakresie?
Stanisław Karczewski

Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2015.06.15
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 26 maja 2015 r., znak: MZ-BMK4-070-8-IV/382/
AJ/l5, 1K 240790, przy którym przekazano tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego podczas 74. posiedze-
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niu Senatu w dniu 7 maja 2015 r., w sprawie wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, odnosząc się do treści niniejszego oświadczenia, uprzejmie
informuję, co następuje.
W związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263,
z późn. zm.), stosownie do art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, z późn. zm.), który wszedł w życie
1 stycznia 2010 r., uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do wojewódzkich
i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, przysługujące Ministrowi Zdrowia, zostały przekazane wojewodom.
Główny Inspektor Sanitarny jest podmiotem tworzącym dla dziesięciu granicznych
stacji sanitarno-epidemiologicznych, natomiast nie uczestniczy w procesie planowania środków budżetowych dla wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Dysponentami głównymi środków budżetowych, dla wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, biorącymi także udział w planowaniu
środków budżetowych, w oparciu o założenia określone przez Ministerstwo Finansów,
są odpowiedni wojewodowie. Działalność wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych jest finansowana z części budżetu państwa 85 – wojewodowie.
Działalność stacji granicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest finansowana z części 46 – Zdrowie.
Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
który ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.
Obecnie stawki wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych
są uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie
warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających
w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 954).
Należy zaznaczyć, że na szczeblu zarówno Ministerstwa Zdrowia jak i Głównego Inspektoratu Sanitarnego podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia
środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Główny Inspektor Sanitarny zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia działań zmierzających do poprawienia sytuacji finansowej jednostek
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie zwiększenia wysokości wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Następnie Minister Zdrowia pismem
z dnia 4 maja 2015 r. wystąpił w niniejszej sprawie do Ministra Finansów.
Minister Zdrowia, w nawiązaniu do wniosków Głównego Inspektora Sanitarnego
i wojewodów, z uwagi na zwiększenie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1396),
wystąpił o zwiększenie budżetu na 2014 r. Ograniczenia budżetu na 2014 r. nie pozwoliły jednak na realizację tego wniosku.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Stanisława Karczewskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z trwającą dyskusją na temat zakresu i warunków finansowania ze środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także w związku z problemem w zakresie zapewnienia polskim pacjentom pełnego i równego dostępu do refundowanych produktów proszę Pana Ministra o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytanie.
Jakie kwoty zostały wydatkowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w latach 2013 i 2014 na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydane pacjentom
w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych, w podziale na następujące grupy:
1) pacjenci do 7 roku życia;
2) pacjenci w wieku od 67 lat;
3) pacjenci w wieku od 70 lat;
4) pacjenci w wieku od 75 lat;
5) pacjenci posiadający status inwalidy wojennego lub wojskowego.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski

Odpowiedź
Warszawa, 2015.06.12
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Stanisława Karczewskiego, Senatora Senatu RP, przekazane pismem z dnia 14 maja 2015 r. (BPS/043-74-3194/15)
dotyczące wydatków na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w latach 2013–14 w grupach pacjentów do 7 roku życia, od
67 lat, od 70 lat, od 75 lat oraz pacjentów posiadających status inwalidy wojennego
lub wojskowego proszę o przyjęcie poniższych informacji.
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Tabela 1. Liczba pacjentów w podziale na grupy wiekowe/uprawnienia, którym udzielano refundacji we wskazanej wysokości, na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w latach 2013–14 (dane z NFZ)
przedział wieku/uprawnienia
Pacjenci do 7 lat
Pacjenci od 67 lat
Pacjenci od 70 lat
Pacjenci od 75 lat
IB (inwalida wojenny)
IW (inwalida wojskowy)

rok

kwota refundacji (zł)

2013

306 944 084,09

2014

339 796 901,52

2013

2 720 199 361,82

2014

2 882 996 001,63

2013

2 287 328 241,77

2014

2 368 739 704,79

2013

1 610 092 515,71

2014

1 681 389 925,00

2013

197 372 116,21

2014

184 429 839,06

2013

1 308 933,95

2014

1 255 267,15

Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W odniesieniu do doniesień prasowych, zgodnie z którymi Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowało w ostatnim czasie projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, który ma na celu uproszczenie przepisów związanych z pozwoleniami na wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji morskich farm wiatrowych (źródło: www.rp.pl; dostęp w dniu 12 lutego 2015 r.), zwracam się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie rozwiązania ułatwiające powstawanie morskich farm wiatrowych oraz morskich sieci przesyłowych na polskich obszarach morskich zostały zawarte w projekcie ustawy?
2. W jaki sposób ustawa konsumuje postulaty branży morskiej energetyki wiatrowej wyrażone we wnioskach z Konferencji Offshore pt. „Rozwój
Regionów Nadmorskich”, która odbyła się w Słupsku w dniu 30 września
2014 r., oraz w licznych pismach i stanowiskach przedstawicieli branży?
W nawiązaniu do pytania drugiego dodam, że branża morskiej energetyki wiatrowej wielokrotnie zgłaszała postulaty, których celem było usunięcie
wad prawnych uniemożliwiających rozwój pierwszych projektów morskich
farm wiatrowych. Najważniejsze postulaty są następujące.
Po pierwsze, konieczne jest wydłużenie ważności pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych wydanych w latach 2012–2013. Problem zbyt
krótkich okresów ważności dotyczy tylko tych pozwoleń, które dla morskich
farm wiatrowych zostały wydane i opłacone w latach 2012–2013, ponieważ
projekty te powinny uzyskać pozwolenia na budowę w latach 2018–2019.
Jeśli jednak weźmie się pod uwagę zapisy ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz istniejące warunki przyłączeniowe, potwierdzone podpisanymi
pierwszymi umowami przyłączeniowymi dla MFW, a także realne warunki
przygotowania pierwszych w Polsce projektów tego typu, to okaże się, że
realne terminy uzyskania pozwoleń na budowę to lata 2019–2025. Obecnie
obowiązujące terminy nie pozwalają na realizację tych przedsięwzięć. Należy zaznaczyć, że proponowana zmiana dotyczy jedynie kilku projektów, dla
których decyzje o opłaceniu pozwoleń były podejmowane w świetle całkowicie innego projektu dotyczącego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł
energii.
Po drugie, chodzi o umożliwienie przenoszenia praw wynikających z pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp. Według postulatu branży możliwość przenoszenia praw wynikających z pozwoleń miała dotyczyć jedynie
sytuacji połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu, któremu udzielono pozwolenia i tylko pod warunkiem przejęcia wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu. Celem miało być umożliwienie stworzenia optymalnego mechanizmu realizacji i finansowania inwestycji.
Zdaniem przedstawicieli branży nieuwzględnienie tych postulatów powoduje, że spółki, które pozyskały i opłaciły pozwolenia na wznoszenie oraz
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, nie mogą w sposób racjonalny pod względem gospodarczym kontynuować prac nad projektami morskich farm wiatrowych, gdyż
w obecnym stanie, bez wprowadzenia powyższych zmian, są to projekty
niemożliwe do realizacji.
Szanowna Pani Minister, rozwój morskiej energetyki wiatrowej może
mieć istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionów nadmorskich,
w związku z czym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na wcześniej
zadane pytania.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina
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Stanowisko
Warszawa, 2 czerwca 2015 r.
Pan
Kazimierz Kleina
Senator RP
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora złożone podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. uprzejmie informuję, co następuje.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii przewiduje wyłanianie dostawców energii w ramach systemu aukcyjnego. Do aukcji przystąpią jedynie
ci inwestorzy, którzy przedstawią warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
lub już podpisane umowy. Ponadto, kolejnym warunkiem wzięcia udziału w aukcji
jest posiadanie pozwolenia na budowę. Inwestorzy zmuszeni byli zmienić harmonogramy realizacji swych przedsięwzięć z uwagi na istniejące ograniczone możliwości
przyłączeniowe operatora Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, a także specyficzne
warunki przygotowania tego typu projektów.
Projekt zmiany ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, który
obecnie jest procedowany przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom branży „offshore”. Projekt przewiduje przedłużenie
z 6 do 8 lat okresu, w jakim inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę, z możliwością wydłużenia go do 10 lat. Powyższa zmiana zlikwiduje ryzyko utraty ważności
pozwolenia przed możliwością wzięcia udziału w aukcji, zgodnie z obowiązującą ustawą OZE. Konsekwencją wydłużenia okresu przygotowania projektu przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę jest propozycja wydłużenia ważności pozwoleń wydanych dla
morskich farm wiatrowych z 30 do 35 lat.
Ponadto, projekt zakłada, że prawa wynikające z pozwoleń lub uzgodnień będą mogły być przenoszone na inne podmioty na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).
Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu procedur wydawania uzgodnień dla lokalizacji kabli i rurociągów. Zasady wydawania decyzji w powyższych sprawach będą
oparte na rozwiązaniach dotyczących wydawania pozwoleń.
Wyżej wymienione działania umożliwią stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, a tym samym rozwoju regionów nadmorskich.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Dorota Pyć
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
Szanowna Pani Minister!
Dnia 25 września 2014 r. skierowałem do Pani oświadczenie w sprawie badań archeologicznych prowadzonych w gminie Nowa Wieś Lęborska
w miejscowości Czarnówko. Oświadczenie to złożyłem w związku z brakiem
odpowiedzi na moje pismo z dnia 19 maja 2014 r. Zaznaczam, że do tej pory
nie otrzymałem na nie odpowiedzi.
Odpowiedź na moje oświadczenie, choć niepełna, wskazywała, że jest
szansa na pozytywne załatwienie sprawy dotyczącej zbiorów archeologicznych z Czarnówka przetrzymywanych nielegalnie od kilkudziesięciu lat
przez pracownicę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Szczęśliwie część
zbiorów wróciła już do Muzeum w Lęborku, ale niestety nie wszystkie. Z informacji, jakie uzyskałem od dyrektora Muzeum w Lęborku i od pomorskiego
konserwatora zabytków w Słupsku, wynika, że przekaz jest niepełny i nie
ma nawet inwentaryzacji.
Przekazywanie zbiorów i dokumentacji następuje niezwykle opieszale, co świadczy o tym, że w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku panuje
zadziwiający bałagan, oraz że brakuje tam troski i nadzoru nad zasobami
muzealnymi. W stosunku do osoby lub osób, które doprowadziły do tych
nieprawidłowości, nie wyciągnięto żadnych konsekwencji.
Zwracam się do Pani Minister z prośbą o to, aby tę przykrą i kompromitującą polskie muzealnictwo sprawę szybko i bez wstydu załatwić. Sprawa
ta ciągnie się od wielu lat – droga służbowa jest absolutnie nieskuteczna,
a moje działania, choć częściowo skuteczne, ciągną się od 19 maja 2014 r.
Uprzejmie pytam: kiedy i w jaki sposób sprawa zbiorów z Czarnówka zostanie załatwiona?
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 1.07.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy piśmie Marszałka Senatu z dnia 14 maja
2015 r. (BPS/043-74-3196/15), w sprawie prowadzonych w latach 1973–2000 przez
Panią Dorotę Rudnicką badań archeologicznych na stanowisku w Czarnówku, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397) zabytki archeologiczne pozyskane w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu
Państwa. Miejsce ich przechowywania określa wojewódzki konserwator zabytków,
przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej. Na wniosek dyrektora tego muzeum zabytki archeologiczne, będące w depozycie
tego muzeum, mogą być przekazane na własność muzeum na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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Jednak w przypadku zabytków archeologicznych pochodzących z badań archeologicznych w Czarnówku zastosowanie miały przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z późn. zm.). Zgodnie
z nimi wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowiły własność Państwa, które
wojewódzki konserwator zabytków przekazuje po ustaleniu ich charakteru zabytkowego do właściwego muzeum lub innej placówki naukowej.
Ponadto w ustaleniu kwestii dotyczącej prowadzenia wspomnianych badań archeologicznych zgodnie z prawem należy wziąć pod uwagę przepisy wykonawcze dotyczące wydawania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych. Obecnie kwestie te
reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U.
Nr 165, poz. 987 oraz z 2015 poz. 383). Zgodnie z tymi przepisami w pozwoleniu na
prowadzenie badań archeologicznych wojewódzki konserwator zabytków może określać warunki polegające na obowiązku prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych
zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat
od dnia zakończenia badań archeologicznych.
W latach 1972–2000 obowiązywały w tym zakresie jednak inne przepisy. Były
to dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 18 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń
na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac
(Dz. U. Nr 93, poz. 1033) – obowiązujące do 18 listopada 2000 r. oraz rozporządzenie
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych
(Dz. U. Nr 31, poz. 198) – obowiązujące do dnia 17 listopada 2000 r. W żadnym z tych
aktów wykonawczych nie dano wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków możliwości
zawarcia w wydawanym pozwoleniu warunku nakazującego przekazanie odkrytych
zabytków archeologicznych w określonym terminie.
Mając na uwadze powyższe ustalenia dotyczące prawnych uregulowań prowadzenia badań archeologicznych pamiętać należy, iż pozwolenie dotyczące badań archeologicznych w Czarnówku były wydawane na wniosek Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku, a to oznacza, że to muzeum badania te prowadziło. Pani Dorota Rudnicka
z ramienia muzeum jedynie badaniami tymi kierowała. W związku z tym podmiotem,
od którego należałoby ewentualnie żądać tych zabytków jest wspomniane muzeum,
a nie pani Dorota Rudnicka.
Pamiętać oczywiście należy, iż z formalnego punktu widzenia wojewódzki, konserwator zabytków powinien oficjalnie przekazać Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku
zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych w Czarnówku. Ówczesny wojewódzki konserwator zabytków tego nie zrobił, jednak nie jest to czyn, który stanowiłby
naruszenie prawa i wymagał kierowania sprawy do prokuratora.
Podkreślić także należy, że w 2010 r. wojewódzki konserwator zabytków przekazał
Muzeum w Lęborku około 2000 zabytków archeologicznych pochodzących z badań
archeologicznych w Czarnówku.
W dokumentach zgromadzonych w trakcie postępowania wyjaśniającego znalazł
się dokument, z którego wynika, iż w 2001 r. Muzeum w Lęborku przekazało pani Dorocie Rudnickiej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zabytki archeologiczne
w celu ich opracowania do 30 kwietnia 2002 r. Z dokumentu tego wynika również,
że Muzeum ma problemy z odzyskaniem przekazanych zabytków. Kwestia ta jednak
wykracza poza kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków.
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
O stanie bezpieczeństwa państwa decydują dobrze kierowane, wyposażone i przygotowane służby i instytucje odpowiedzialne za rozpoznanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Obecnie, w dobie zagrożeń wojennych
i terrorystycznych w Europie, rola i znaczenie służb wyraźnie wzrastają.
Zwracam się do Pani Premier z prośbą o informacje i opinie w następujących sprawach.
1. Jakim służbom – Policji, ABW, BOR, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – i na jaki okres zamrożono płace w latach
2009–2014? Czy w latach 2010–2014 dokonano redukcji etatów, zatrudnienia w wymienionych służbach?
2. Kiedy i na jakich zasadach zostanie wprowadzony progresywny system płac w Policji? Jakie są plany rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tym
zakresie?
3. Na jakich zasadach zmiany dotyczące przyznawania dodatku służbowego i funkcyjnego będą powiązane z wysługą lat? Jakie zmiany przewiduje
rząd Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dodatków stażowych?
4. O ile wzrosła średnia pensja w Policji, Straży Granicznej, ABW, Agencji Wywiadu i BOR w latach 2010–2014?
5. Jaki jest stan samochodów służbowych, oznakowanych, nieoznakowanych i innych – chodzi mi o średni wiek samochodów używanych w latach
2010–2014 – w wymienionych służbach?
6. Czy funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej kierujący
pojazdami służbowymi doubezpieczają się za własne pieniądze w ramach
autocasco na wypadek kolizji z własnej winy?
7. Czy umowy ubezpieczenia autocasco pojazdów oznakowanych, nieoznakowanych i innych, będących na wyposażeniu wymienionych służb, są
zawierane z urzędu, a jeśli tak, to z jakimi firmami ubezpieczeniowymi?
8. Czy pracownicy, funkcjonariusze wymienionych służb wykupują za
własne pieniądze doubezpieczenie wyposażenia, urządzeń i broni będących
na wyposażeniu służb?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 19 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. BPS/043-74-3197/15)
dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Klimę podczas
74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia i przygotowania służb i instytucji odpowiedzialnych za rozpoznanie zagrożeń wewnętrznych
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i zewnętrznych, które zostało przekazane przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Pana Marcina Kierwińskiego z dnia 22 maja 2015 roku (sygn.
SPRM-4813-317-(1)/15) uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Na wstępie pragnę wskazać, że stosownie do art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79 poz. 431, z późn. zm.), podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników stanowią wynagrodzenia
z roku poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów prawa. Wskaźniki wzrostu wynagrodzeń,
zgodnie z ww. ustawą, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Ministrów, w terminie do dnia
15 czerwca każdego roku, przedkłada wskazanej Komisji, a także ogólnokrajowym
organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery
budżetowej w celu wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. W przypadku
braku uzgodnionego stanowiska Rada Ministrów przyjmuje zaproponowane wskaźniki. W związku z powyższym, podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery
budżetowej określane są, przyjmowanymi i ujmowanymi w ustawach budżetowych,
wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2009 roku wynagrodzenia pracowników cywilnych zwaloryzowane zostały wskaźnikiem w wysokości 102,0%
(w przypadku członków służby cywilnej wzrost wynagrodzeń wynikał ze wzrostu o 2%
kwoty bazowej, będącej podstawą naliczania wynagrodzeń dla tej grupy pracowników).
Natomiast w przypadku funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych od
dnia 1 stycznia 2009 roku nastąpiło podwyższenie uposażeń w wyniku realizacji
ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu ”Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach
2007–2011” (Dz. U. Nr 35, poz. 213 z późn. zm. – akt archiwalny) oraz z tytułu waloryzacji kwoty bazowej z 1.493,42 zł do 1.523,29 zł, tj. o 29,9 zł (wskaźnik 102,0%).
Tym samym od powyższej daty wzrost uposażeń w Policji, Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Straży Granicznej (SG) oraz Biurze Ochrony Rządu (BOR) kształtował się
w następujący sposób:
Formacja		
Mnożnik		
Wzrost przeciętnego uposażenia
Policja		
z 2,48 do 2,65, tj. o 0,17
z 3.704 zł do 4.037 zł, tj. o 333 zł (9,0%)
PSP		
z 2,37 do 2,59, tj. o 0,22
z 3.539 zł do 3.945 zł, tj. o 406 zł (11,5%)
SG		
z 2,50 do 2,67, tj. o 0,17
z 3.734 zł do 4.067 zł, tj. o 333 zł (8,9%)
BOR		
z 2,58 do 2,76, tj. o 0,18
z 3.853 zł do 4.204 zł, tj. o 351 zł (9,1%).
Ponadto pragnę podkreślić, że w związku z „zamrożeniem” funduszu wynagrodzeń
w sferze budżetowej Minister Spraw Wewnętrznych podejmował działania w kierunku
poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników cywilnych w resorcie spraw wewnętrznych, czego skutkiem była inicjatywa o wypłacaniu pracownikom cywilnym m.in.
Policji, SG, PSP oraz BOR, od dnia 1 lipca 2012 roku, dodatkowej kwoty w wysokości 145 zł brutto miesięcznie. Wskazane kwoty były wypłacane również w latach
2013–2014, a od dnia 1 stycznia 2015 roku włączono na je na stałe do wynagrodzeń
pracowników.
Odnosząc się natomiast do funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych
należy wskazać, że pomimo „zamrożenia” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej
otrzymali oni w 2012 roku podwyżkę uposażenia wynoszącą miesięcznie po 300 zł
brutto (policjanci – od dnia 1 lipca 2012 roku, a funkcjonariusze SG, PSP i BOR – od
dnia 1 października 2012 roku). Uposażenia w ww. służbach wzrosły zatem (łącznie
z nagrodą roczną) w następujący sposób:
Formacja		
Mnożnik		
Wzrost przeciętnego uposażenia
Policja		
z 2,65 do 2,87, tj. o 0,22
z 4.037 zł do 4.372 zł, tj. o 335 zł (8,3%)
PSP		
z 2,59 do 2,81, tj. o 0,22
z 3.945 zł do 4.280 zł, tj. o 335 zł (8,5%)
SG		
z 2,67 do 2,89, tj. o 0,22
z 4.067 zł do 4.402 zł, tj. o 335 zł (8,2%)
BOR		
z 2,76 do 2,98, tj. o 0,22
z 4.204 zł do 4.539 zł, tj. o 335 zł (8,0%).
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W odniesieniu do pytania dotyczącego ewentualnej redukcji etatów, dane w zakresie liczby etatów w poszczególnych służbach resortu spraw wewnętrznych w latach
2010–2014 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

2010 r.
Policja
Funkcjonariusze
Pracownicy cywilni
Razem
Funkcjonariusze
Pracownicy cywilni
Razem
Funkcjonariusze
Pracownicy cywilni
Razem
Funkcjonariusze
Pracownicy cywilni
Razem

Plan zatrudnienia w latach
2011 r.
2012 r.
2013 r.

102 309
102 309
102 309
24 025
24 432
24 432
126 334
126 741
126 741
Straż Graniczna
16 596
16 594
16 595
4 452
4 400
4 400
21 048
20 994
20 995
Państwowa Straż Pożarna
30 491
30 490
30 490
1 786
1 788
1 789
32 277
32 278
32 279
Biuro Ochrony Rządu
2 286
2 286
2 286
360
360
360
2 646
2 646
2 646

2014 r.

102 309
24 432
126 741

102 309
24 704
127 013

16 594
4 214
20 808

16 192
3 718
19 910

30 490
1 807
32 297

30 490
1 916
32 406

2 187
360
2 547

2 246
360
2 606

Należy przy tym wskazać, że zmniejszenie planu zatrudnienia w SG w odniesieniu do pracowników cywilnych i funkcjonariuszy wynikało z działań mających na
celu dostosowanie zatrudnienia do realizowanych zadań, co stanowiło konsekwencję
reorganizacji ww. formacji we wskazanych latach. Z kolei zmniejszenie zatrudnienia
funkcjonariuszy BOR w 2013 roku o 99 etatów nastąpiło w związku z przeniesieniem
środków na ich wynagrodzenia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do którego
przekazano zadania dotyczące ochrony przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych.
Odnosząc się natomiast do zagadnienia progresywnego systemu płac w Policji
uprzejmie informuję, że stosownie do art. 100 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.), uposażenie policjanta składa się
z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego
wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej zostały określone w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia
zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732 z późn. zm.). Należy w tym miejscu wskazać,
że rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi
lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 411) został
wprowadzony nowy sposób obliczania uposażenia zasadniczego policjanta, mający
na celu progresję przedmiotowych uposażeń poprzez zmianę dodatku za wysługę lat.
W następstwie omawianej zmiany, uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu
wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby
do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby
(§3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości
uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego). Pragnę przy tym
dodać, że progresja uposażeń poprzez zmianę dodatku za wysługę lat została również
wprowadzona wobec funkcjonariuszy SG [rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
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nych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U.
poz. 418)] oraz BOR [rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 484)]. W przypadku strażaków PSP rozwiązanie przewidujące wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat zawarto
w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk
nr 3362). W dniu 27 maja 2015 roku Sejm RP uchwalił ww. ustawę, która obecnie jest
procedowana w Senacie RP.
Przechodząc z kolei do zagadnień dotyczących dodatku służbowego i funkcyjnego
w służbach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych pragnę wskazać, że stosownie do art. 104 ust. 2 i 3 ustawy o Policji, policjantowi pełniącemu służbę lub obowiązki na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym przysługuje
dodatek funkcyjny, natomiast na pozostałych stanowiskach policjant za należyte wykonywanie obowiązków służbowych może otrzymywać dodatek służbowy.
Należy przy tym wyjaśnić, że dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas
pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym uprawniającym do tego dodatku (§8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego). Ponadto dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej,
w wysokości, która zależy od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu
posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych i nieprzekraczającej miesięcznie: w I kategorii – 80%, w II kategorii – 70% oraz w III kategorii – 60%, podstawy
wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu. Warto również dodać, że ww. dodatek
można w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz
realizacji przez niego zadań i czynności służbowych: 1) podwyższać na stałe lub na
czas określony w granicach stawek, 2) obniżać nie więcej niż o 30% otrzymywanej
stawki. Ponowne obniżenie dodatku funkcyjnego może nastąpić na podstawie kolejnej
oceny dokonanej po upływie co najmniej 6 miesięcy, a także w razie zmiany zakresu
obowiązków służbowych, warunków służby bądź ustania innych przesłanek, które
uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości. Dodatek funkcyjny obniża
się w granicach od 20% do 50% otrzymywanej stawki w przypadku:
1) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas
wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę
dyscyplinarną,
2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego
w opinii służbowej,
3) nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii
służbowej w okresie służby przygotowawczej.
Natomiast dodatek służbowy przyznaje się policjantowi w stawkach kwotowych
na czas nieokreślony, a jego wysokość nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru, stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku
za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego
zajmowanemu stanowisku służbowemu. Przyznanie dodatku służbowego oraz jego
wysokość zależy od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru
i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych. Policjantowi przyjętemu do służby na stanowisko kursanta dodatek służbowy
przyznaje się po ukończeniu nauki w jednostce szkoleniowej Policji odbywanej w ramach szkolenia podstawowego. Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub
na czas określony w granicach stawek w związku z powierzeniem policjantowi nowych
lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także
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za wzorową służbę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedmiotowy dodatek podlega obniżeniu na zasadach, które przyjęto dla dodatku funkcyjnego. Ponadto
dodatek służbowy cofa się w przypadku:
1) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas
wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę
dyscyplinarną wydalenia ze służby,
2) niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego
w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy,
3) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej.
Ponowne przyznanie dodatku służbowego, cofniętego w trybie określonym w ust. 6,
może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy.
Jednocześnie pragnę wskazać, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu
do funkcjonariuszy SG (dodatek funkcyjny na stanowiskach kierowniczych i dodatek
służbowy na pozostałych stanowiskach), co uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
(Dz. U. Nr 24, poz. 148 z późn. zm.). Z kolei, w przypadku PSP na wszystkich stanowiskach występuje dodatek służbowy, co zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 212 z późn. zm.).
W przypadku pozostałych kwestii podniesionych w wystąpieniu pragnę wskazać,
że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji (KGP), w użytkowaniu jednostek Policji (według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku) znajduje
się 21 076 sztuk sprzętu transportowego. Podstawową grupę pojazdów decydującą
o mobilności ww. formacji stanowią samochody osobowe oznakowane i nieoznakowane. Średni wiek pojazdów osobowych w Policji wynosił w: 2010 roku – 4,58 lat;
2011 roku – 5,31 lat; 2012 roku – 6,16 lat; 2013 roku – 6,84 lat; oraz w 2014 roku –
7,27 lat. Z kolei BOR wskazało, że średni wiek samochodów służbowych eksploatowanych w ww. służbie w latach 2010–2014 wynosił 7,5 roku. Natomiast SG dysponuje
568 pojazdami w wieku do 5 lat, 1147 pojazdami w wieku od 5 do 10 lat oraz 754
pojazdami w wieku powyżej 10 lat. Dane dotyczące liczby samochodów służbowych
użytkowanych w PSP, jak również średni czas ich eksploatacji w latach 2010–2014
zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik do niniejszego pisma.
Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 53,
poz. 548 z późn. zm.), funkcjonariusze ww. formacji ponoszą odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przez nich, wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa w tym m.in. sprzęcie
transportowym. Funkcjonariusz odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną nieumyślnie
jest obowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrządzonej szkody, jednak
odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego uposażenia przysługującego funkcjonariuszowi (art. 6 ww. ustawy).
W kontekście powyższego KGP wyjaśniła, że w Policji z inicjatywy związków zawodowych zostało zawarte porozumienie z ubezpieczycielem (tj. grupowe ubezpieczenie „Policja 2008”), którego jednym z elementów jest możliwość dodatkowego, dobrowolnego
ubezpieczenia się przez funkcjonariuszy i pracowników od odpowiedzialności za szkody
wyrządzone w powierzonym mieniu, w tym sprzęcie transportowym. Zawarcie ww. umowy przewiduje uniknięcie poniesienia bezpośrednich kosztów związanych z postępowaniami w zakresie szkody wyrządzonej w mieniu do wysokości trzech uposażeń/pensji.
Jednocześnie KGP wskazała, że obecnie z uwagi na wysokie koszty ubezpieczenia
autocasco (AC) w Policji objęte jest nim tylko 246 pojazdów zakupionych w latach
2009–2011 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Umowy w za-
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kresie ww. rodzaju ubezpieczenia zawierane są przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji/Komendę Stołeczną Policji/KGP będące użytkownikami pojazdów, co
wynika z umów o dofinansowanie zawartych w ramach NMF. KGP dodała przy tym, że
przeprowadzone w Policji analizy możliwości ubezpieczania pojazdów osobowych w zakresie AC wykazały wysoki koszt tego rodzaju ubezpieczenia, który jest nieadekwatny
do kosztów własnych szkód ponoszonych z racji udziału pojazdów Policji w kolizjach
i wypadkach. Przykładowo dla grupy pojazdów osobowych ww. koszt kształtowałby się
na poziomie około 12 mln zł w skali roku.
Ponadto z informacji przekazanych przez BOR w omawianym zakresie wynika, że
funkcjonariusze wskazanej formacji nie wykupują dodatkowego ubezpieczenia wyposażenia, urządzeń i broni znajdujących się na ich wyposażeniu oraz ww. służba nie
zawiera umów ubezpieczenia AC. Pojazdy służbowe BOR posiadają jedynie obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
W przypadku natomiast funkcjonariuszy PSP istnieje możliwość wykupienia przez
nich dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej, które
obejmuje m.in.:
∙ szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie mienia powierzonego
funkcjonariuszowi do służby, w tym pojazdów mechanicznych;
∙ szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia.
Ponadto umowy AC w PSP zawierane są w ramach indywidualnych potrzeb oraz
możliwości finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych ww. służby.
Z kolei, spośród pojazdów znajdujących się na wyposażeniu SG, ubezpieczeniem
AC objętych jest 540 pojazdów zakupionych ze środków NMF. Dotychczas każdorazowo wybór (ubezpieczyciela) wyłaniany był w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Ponadto w SG nie są gromadzone dane dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń funkcjonariuszy, którym powierzono do użytkowania określone mienie.
Pragnę również wskazać, że z informacji przekazanych przez Kolegium do spraw
Służb Specjalnych wynika, iż od 2010 roku fundusz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu (AW) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) pozostaje
w zasadzie bez zmian. W latach 2010–2014 wzrosło średnie wynagrodzenie w ABW
o 2,5%. Jednocześnie w ww. okresie, poza mającą miejsce naturalną fluktuacją kadr,
nie dokonywano redukcji etatów we wskazanych służbach.
Ponadto Kolegium do spraw Służb Specjalnych wskazało, że aktualnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia
zasadniczego z tytułu wysługi lat. Powyższy projekt przewiduje naliczanie uposażenia
zasadniczego z tytułu wysługi lat poprzez jego procentowe naliczanie od 2 do 35 lat
wysługi – po 35 latach o 35%.
W przypadku pozostałych kwestii podniesionych w wystąpieniu Kolegium do spraw
Służb Specjalnych wyjaśniło, że średni wiek samochodów wykorzystywanych w AW
wynosi 7 lat, zaś w ABW – 7,7 lat. Wymienione Kolegium poinformowało również, że
pojazdy służbowe AW i ABW posiadają wykupione ubezpieczenie AC dodając jednocześnie, że umowy ubezpieczenia ww. pojazdów każdorazowo są zawierane z podmiotem wybranym w drodze przetargu otwartego przeprowadzanego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych. Ponadto ww. Kolegium wskazało, że funkcjonariusze
AW oraz ABW nie wykupują za własne środki finansowe dodatkowego ubezpieczenia
wyposażenia, urządzeń i broni znajdujących się na wyposażeniu służb.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w z. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
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Załącznik
Zestawienie tabelaryczne dotyczące liczby samochodów służbowych użytkowanych
w PSP oraz średniego czasu ich eksploatacji w latach 2010–2014.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Asortyment
Sam. osobowe nieoznakowane
Sam. osobowe nieoznakowane z napędem terenowym
Sam. operacyjne
Sam. operacyjne z napędem terenowym
Sam. sanitarki
Mikrobusy (bez oznakowanych)
Mikrobusy – oznakowane
Autobusy (bez oznakowanych)
Autobusy oznakowane do przewozu do 29 osób
Autobusy oznakowane do przewozu 30 i więcej osób
Sam. dostawcze o m. całk. do 3,5 t
Sam. dostawcze o m. całk. do 3,5 t – oznakowane
Sam. dostawcze – izotermiczne
Sam. ciężarowe – uniwersalne o m.całk.pow.3,5 t
(bez oznakowanych)
Sam. ciężarowe – uniwersalne o m. całk.pow.3,5 t
– oznakowane
Sam. ciężarowe – wywrotki
Sam. cysterny paliwowe
Sam. asenizacyjne
Sam. warsztaty ruchome o m. całk do 3,5 t
(w tym oznakowane)
Sam. warsztaty ruchome o m. całk pow.3,5 t
(w tym oznakowane)
Sam. gaśnicze lekkie
Sam. gaśnicze średnie wodno-pianowe z napędem 4x2
Sam. gaśnicze średnie wodno-pianowe z napędem 4x4
i powyżej
Sam. gaśnicze średnie wodno-pianowo-proszkowe
Sam. gaśnicze ciężkie wodno-pianowe
o pojemności zbiornika wody do 5 m3
Sam. gaśnicze ciężkie wodno-pianowe
o pojemności zbiornika wody od 5,1 do 8 m3
Sam. gaśnicze ciężkie wodno-pianowe
o pojemności zbiornika wody pow. 8 m3
Sam. gaśnicze ciężkie wodno-pianowe
o poj. zb. środka pianotwórcz. 4 m3 i pow.
Sam. gaśniczy – cysterna (naczepa) do wody
o poj. min.15 m3
Sam. gaśniczy – cysterna (naczepa)
do środków pianotwórczych o poj. min.15 m3
Sam. gaśniczy średni proszkowy
Sam. gaśniczy ciężki proszkowy
Sam. gaśnicze pozostałe (bez wymienionych powyżej)
Sam. drabina mechaniczna SD – 30
Sam. drabina mechaniczna SD – 37
Sam. drabina mechaniczna SD – 44
Sam. drabina mechaniczna SD – 50
Sam. podnośnik hydrauliczny
o wysokości ratowniczej poniżej 22 m
Sam. podnośnik hydrauliczny
o wysokości ratowniczej 22–29 m
Sam. podnośnik hydrauliczny
o wysokości ratowniczej 30–39 m
Sam. podnośnik hydrauliczny
o wysokości ratowniczej 40–49 m
Sam. podnośnik hydrauliczny
o wysokości ratowniczej 50–59 m
Sam. podnośnik hydrauliczny
o wysokości ratowniczej 60 m i więcej
Sam. lekki ratownictwa technicznego (w tym SLRD)
Sam. średni ratownictwa technicznego
Sam. ciężki ratownictwa technicznego
Sam. lekki ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Sam. średni ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Sam. ciężki ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Sam. lekki ratownictwa wodnego
Sam. średni ratownictwa wodnego
Sam. ciężki ratownictwa wodnego
Sam. dźwig (udźwig do 19,9 t)
Sam. dźwig (udźwig od 20 t do 29,9 t)
Sam. dźwig (udźwig od 30 t do 39,9 t)
Sam. dźwig (udźwig 40 t i wyżej)
Sam. wężowy do 3000 m.b. węży W-110
Sam. wężowy od 3000 do 5000 m.b. węży W-110
Sam. wężowy powyżej 5000 m.b. węży W-110
Sam. rozpoznawczo-ratowniczy
Sam. dowodzenia i łączności kompanijny
Sam. dowodzenia i łączności batalionowy
Sam. Pgaz
Sam. oświetleniowy
Sam. ratownictwa medycznego (w podziale bojowym)
Sam. ratownictwa wysokościowego
(z linkami ratowniczym i,skokochronem itp.)
Sam. przystosowany do przewozu nadwozi wymiennych
– kontenerów
Samochody specjalne pozostałe
(bez wymieniowych powyżej)
Łączna liczba samochodów PSP:
Średni czas eksploatacji w latach:

Dane wg stanu na dzień 31 grudnia:
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
63
55
51
39
34
3
11
4
0
1
817
791
792
802
805
257
268
273
266
268
5
4
4
4
2
14
12
16
13
13
266
281
273
290
299
8
11
5
3
3
17
18
16
19
18
31
33
33
36
36
22
25
27
21
20
366
387
367
348
348
2
2
3
3
2
35

37

27

18

15

171
11
1
0

182
12
1
0

182
13
1
1

171
8
1
0

163
7
1
0

4

4

3

3

3

5
128
236

4
138
231

4
132
221

3
124
213

4
113
212

486
21

503
20

498
23

515
26

512
36

447

434

438

439

426

127

123

118

110

107

81

79

80

85

83

17

25

26

27

25

173

161

158

144

132

1
5
23
2
90
92
0
5

3
5
20
2
76
94
1
4

3
4
19
9
69
93
2
4

0
4
18
9
61
94
2
3

0
3
14
9
60
101
4
2

86

66

59

56

55

211

218

220

229

245

21

21

26

28

28

30

32

28

24

26

5

1

1

1

1

4
260
57
66
59
33
28
36
43
3
11
0
2
17
34
4
1
321
47
15
18
11
7

4
236
55
78
54
34
27
38
42
3
8
0
3
18
36
7
1
352
51
15
19
6
8

4
214
54
76
75
32
27
42
42
3
4
0
2
17
26
13
3
346
46
13
21
4
6

4
218
68
74
73
29
29
40
40
3
4
0
2
17
26
11
1
360
45
12
20
3
6

5
197
64
74
66
31
29
41
40
3
2
0
2
15
27
9
1
387
42
13
21
3
6

21

21

25

25

25

69

77

79

89

87

39
5591
11,22

48
5636
15,35

67
5567
18,36

67
5526
20,18

75
5501
18,55
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka
Szanowny Panie Przewodniczący!
KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym,
ubezpieczeniowym, emerytalnym, jak również nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz
nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym
jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności,
bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także
ochrony interesów uczestników tego rynku.
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o opinie i odpowiedzi na następujące pytania.
Czy instytucje administracji rządowej, ministerstwa oraz instytucje podległe, korzystały w latach 2011–2014 z usług instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i innych znajdujących się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego? Jeśli tak, to jakie instytucje rządowe ewentualnie poniosły straty i na jaką sumę?
Czy instytucje samorządowe korzystały w latach 2011–2014 z usług instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i innych znajdujących się na liście
ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego? Jeżeli tak, to jakie są
to instytucje i czy poniosły straty, ewentualnie na jaką sumę?
Czy KNF podejmuje lub podejmował inne działania ochraniające interesy
uczestników rynków finansowo-ubezpieczeniowych poza wprowadzeniem
ostrzeżeń w postaci listy ostrzeżeń publicznych KNF?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

Odpowiedź
Warszawa, 26 czerwca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 maja 2015 r., znak pisma BPS/043-74-3198/15, uprzejmie informuję, co następuje.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do
rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku
przez realizację celów określonych w ustawach sektorowych regulujących nadzory
podlegające organizacyjnej integracji w ramach Komisji Nadzoru Finansowego.
Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 614) za uczestników rynku finansowego należy
uznać podmioty objęte poszczególnymi rodzajami nadzoru wykonywanego przez KNF,
tj.: nadzoru bankowego, nadzoru emerytalnego, nadzoru ubezpieczeniowego, nadzoru
nad rynkiem kapitałowym, nadzoru nad działalnością dostawców usług płatniczych

36

74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

i instytucji pieniądza elektronicznego, nadzoru nad agencjami ratingowymi, nadzoru (uzupełniającego) nad konglomeratami finansowymi oraz nadzoru na działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej.
Nadzór bankowy
Uczestnikami rynku bankowego są: banki (krajowe), oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych oraz oddziały i przedstawicielstwa instytucji kredytowych. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo bankowe”, banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie
spółek akcyjnych.
Celem nadzoru nad rynkiem bankowym stosownie do treści art. 133 ust. 1 ustawy
– Prawo bankowe jest zapewnienie: bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; zgodności działalności banków z przepisami ustawy
– Prawo bankowe, ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem banku oraz decyzją
KNF o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku a także w przypadku banków prowadzących działalność maklerską zgodności z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).
Nadzór emerytalny i ubezpieczeniowy
Uczestnikami rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego są zakłady ubezpieczeń,
zakłady reasekuracji, pośrednicy ubezpieczeniowi, fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń
i reasekuracji, pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych.
Celem nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013, poz. 290, z późn. zm.) jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.
Nadzór nad rynkiem kapitałowym
Na rynku kapitałowych nadzorem objęte są podmioty prowadzące działalność na
podstawie zezwoleń KNF lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty – w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w przepisach obowiązki związane
z uczestnictwem w tym rynku. Nadzór KNF ma na celu zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz
ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Zasady nadzoru nad rynkiem kapitałowym reguluje ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1537, z późn. zm.).
Środki nadzoru określa przywoływana ustawa oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), ustawa
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157,
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.).
Nadzór nad działalnością dostawców usług płatniczych i instytucji pieniądza
elektronicznego
Na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) KNF sprawuje nadzór nad instytucjami
płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz
oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego.
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Celem nadzoru nad ww. podmiotami jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego tych instytucji oraz ochrona interesów użytkowników usług płatniczych oraz posiadaczy pieniądza elektronicznego, a w przypadku instytucji płatniczych oraz instytucji
pieniądza elektronicznego także zapewnienie zgodności działalności tych podmiotów
z przepisami ustawy o usługach płatniczych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności
transgranicznych we Wspólnocie.
Nadzór nad agencjami ratingowymi
KNF sprawuje również nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302
z 17.11.2009). Rozporządzenie ma na celu ustalenie wspólnego podejścia regulacyjnego w celu zwiększenia uczciwości, przejrzystości, odpowiedzialności, dobrego zarządzania i niezależności działalności w zakresie ratingu kredytowego, przyczyniając
się do poprawy jakości ratingów kredytowych wystawianych w Unii, i do sprawnego
funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony konsumentów i inwestorów. Agencje ratingowe zgodnie z przepisami
powołanego rozporządzenia to osoby prawne, które zawodowo wystawiają opinię na
temat zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego,
dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych, dłużnych
papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, wystawioną przy wykorzystaniu uznanego i zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych.
W ramach nadzoru wykonywanego nad tymi podmiotami KNF rozpatruje wnioski
agencji ratingowych, mających siedzibę na terytorium UE o wpis do rejestru agencji
ratingowych albo w przypadku agencji ratingowych mających swoje siedziby poza
terytorium UE rozpatruje wnioski o certyfikację tych agencji. Celem nadzoru wykonywanego przez KNF nad agencjami ratingowymi jest zatem zapewnienie, aby spełniały
one warunki stawiane tym podmiotom, wskazane w przywoływanym rozporządzeniu.
Nadzór (uzupełniający) nad konglomeratami finansowymi
KNF wykonuje ponadto nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi
na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U.
z 2014, poz. 1406). Celem tego nadzoru jest ochrona stabilności finansowej instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i firm inwestycyjnych
wchodzących w skład konglomeratu finansowego.
Nadzór na działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
KNF sprawuje na postawie art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym nadzór na spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową
Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Sopocie, zwaną dalej „Kasą Krajową”.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013, poz. 1450) celem nadzoru nad kasami jest zapewnienie: stabilności finansowej kas, prawidłowości prowadzonej przez
kasy działalności finansowej, bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych
w kasach, zgodności działalności kas z przepisami ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych.
Zgodnie z art. 61 ust. 2 powoływanej ustawy celem nadzoru na Kasą Krajową
jest zapewnienie: stabilności finansowej Kasy Krajowej, prawidłowości wykorzystania
funduszu stabilizacyjnego oraz innych środków deponowanych przez kasy w Kasie
Krajowej, zgodności działalności Kasy Krajowej z przepisami ustawy o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych.
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Odnosząc się bezpośrednio do dwóch pierwszych pytań Pana senatora Macieja
Klimy uprzejmie informuję, że w przypadku gdy KNF lub Urząd KNF powezmą informacje o okolicznościach wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa stypizowanego w ustawach, w oparciu o które sprawowany jest nadzór KNF nad rynkiem
finansowym w Polsce, przygotowywane jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.
Ze względu na to, że zawiadomienia, które są przyczynkiem umieszczenia informacji o danym podmiocie na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczą funkcjonowania podmiotów działających bez zezwolenia KNF, KNF nie ma
możliwości ustalenia osób pokrzywdzonych danym czynem, stąd też KNF nie dysponuje informacjami wskazującymi na instytucje administracji rządowej oraz instytucje
samorządowe, które zostały pokrzywdzone przez działalność podmiotów umieszczonych w latach 2011–2014 na wskazanej wyżej liście. Ustalenia dotyczące osób pokrzywdzonych są zasadniczym elementem postępowania karnego prowadzonego przez
prokuraturę.
Odnośnie do trzeciego pytania senatora Klimy uprzejmie informuję, co następuje.
W ramach działalności informacyjnej, mającej na celu ochronę uczestników rynku
finansowego, w latach 2011–2014 Departament Komunikacji Społecznej Urzędu KNF
realizował wiele zadań, część o charakterze ciągłym, część o okresowym.
Wśród działań o charakterze ciągłym należy wymienić:
∙ utrzymywanie kontaktów z konsumentami poprzez wyspecjalizowane Centrum
Informacyjne Komisji, gdzie konsumenci mogą uzyskać wiedzę nt. nadzorowanych podmiotów oraz praktyk występujących na rynku finansowym;
∙ utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów, przekazywanie informacji za ich pośrednictwem, m.in. o działaniach i inicjatywach podejmowanych
przez KNF;
∙ delegowanie do mediów przedstawicieli Urzędu KNF, którzy prezentują stanowiska KNF oraz objaśniają merytorycznie zjawiska i praktyki występujące na
rynku finansowym;
∙ prowadzenie działań informacyjnych poprzez serwis internetowy, który jest
głównym narzędziem komunikacyjnym Urzędu KNF. Informacje prezentowane
w serwisie internetowym dotyczą nie tylko działalności i bieżących prac Komisji,
ale także nadzorowanych rynków. Zawierają aktualne zestawienia podmiotów
działających na poszczególnych rynkach, dane finansowo-statyczne, publikacje (raporty i opracowania tematyczne), akty prawne, w tym także akty prawa wspólnotowego, informacje na temat aktywności w ramach instytucji UE
i inne. W serwisie internetowym Urzędu KNF prezentowane są także komunikaty informacyjno-ostrzeżeniowe, których celem jest zwiększenie świadomości
konsumentów co do sposobu funkcjonowania rynku finansowego oraz ryzyk
i zagrożeń na nim występujących. Wśród nich wymienić można m.in. komunikaty dot. wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex, koncentracji na
rynku bankowym, działalności firm na domniemane zlecenie KNF, opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, przyszłości rynku międzybankowego,
zasadniczych różnic między rentą dożywotnią i odwróconym kredytem hipotecznym, zagrożeń wynikających z dopuszczania pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych, szkód związanych z klęskami żywiołowymi
zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń, zjawiska tzw. „phishingu” danych, a także wyników badania postawy społeczeństwa polskiego wobec ubezpieczeń.
∙ prowadzenie na wyodrębnionej stronie internetowej KNF „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, za pośrednictwem której podawane
są informacje o złożonych przez Komisję zawiadomieniach, o których mowa
w art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Wśród działań o charakterze okresowym należy wymienić:
∙ współudział Urzędu KNF w kampanii „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”, realizowanej od listopada 2012 r. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym
przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych
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pożyczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie
podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za pośrednictwem witryny www.zanim-podpiszesz.pl można zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na rynku
finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się jak niebezpieczne kruczki prawne są
stosowane w umowach oraz uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych.
Urząd KNF prowadził także w okresie od listopada 2012 r. do maja 2013 r. bezpłatną infolinię, na której można było uzyskać informację, czy dany podmiot jest
objęty nadzorem KNF.
uczestnictwo w drugiej odsłonie kampanii „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim
podpiszesz”, która miała miejsce na jesieni 2014 r. W jej ramach Urząd KNF wyemitował w I połowie grudnia 2014 r. 30-sekundowe spoty w Tramwajach Warszawskich w nowej wersji, nawiązującej merytorycznie do spotów z poprzedniej
odsłony.
uruchomienie z końcem 2013 r. serwisu „Ubezpiecz się z głową”, którego celem
jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz praw i obowiązków wynikających z ich korzystania. Warto, by konsumenci świadomie podpisywali umowy ubezpieczeniowe i zdawali sobie sprawę
z praw i obowiązków wynikających z powstałego stosunku prawnego. Dotyczy to
zarówno ubezpieczeń na życie, jak również pozostałych ubezpieczeń osobowych
oraz majątkowych. Program adresowany jest do szerokiego grona odbiorców –
obecnych i przyszłych klientów podmiotów funkcjonujących na rynku ubezpieczeń. Konsumenci mogą się dowiedzieć ze strony, w jaki sposób określić swoje
potrzeby ubezpieczeniowe, jak wybrać właściwą firmę i na co należy zwrócić
uwagę zawierając umowę. Poruszane w ramach programu zagadnienia to: cztery kroki rozsądnego zawierania umowy, prawa i obowiązki klientów zakładów
ubezpieczeń, ubezpieczenia z kapitałem, renta dożywotnia, propozycje regulacyjne, studia przypadków oraz projekt Wypłacalność II.
przeprowadzenie w okresie od sierpnia do listopada 2014 r. przez Urząd KNF
kampanii społecznej „Sprawdź, komu powierzasz”, we współpracy z mediami
publicznymi – Telewizją Polską SA oraz Polskim Radiem SA. Celem kampanii
było zwrócenie uwagi klientów na bezpieczne i świadome oszczędzanie na rynku
finansowym. W czasie jej trwania na antenach TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Regionalna oraz PR1, PR3, PR4 i PR24 wyemitowano 30-sekundowe spoty informujące
o ryzyku występującym na rynku finansowym. Kampanię społeczno-informacyjną w mediach publicznych wspierała specjalnie jej dedykowana strona internetowa: http://www.knf.gov.pl/sprawdz_komu_powierzasz.html, pod hasłem „Nie
wszystko złoto, co się świeci. Sprawdź, komu powierzasz swoje pieniądze”.
publikacja w kwietniu 2015 r. ogłoszenia o „Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego” w dzienniku „Super Express”, we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Celem ogłoszenia było przypomnienie wszystkim
zainteresowanym konsumentom, że w oparciu o przepis art. 6b ust. 1 ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym na wyodrębnionej
stronie internetowej KNF prowadzona jest lista o nazwie „Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, która zawiera informacje o złożeniu
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Urząd KNF, w ramach realizacji zadań określonych ustawą z dnia 21 lipca 2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzi działalność edukacyjną mającą na
celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystując różnorodne formy dotarcia do odbiorców. W latach 2011–2014
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najczęściej wykorzystywaną formą były seminaria szkoleniowe, warsztaty, wykłady,
lekcje, a także publikacje własne KNF. Dodatkowo w zależności od grupy docelowej
stosowano takie formy działalności edukacyjnej jak: konkursy, quizy, e-learning,
publikacje w mediach.
Od 2012 r. w obszarze działań edukacyjnych skupiono się na projekcie Centrum
Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, realizowanym pod tą nazwą od 2009 r.
(organizacji bezpłatnych seminariów szkoleniowych m.in. dla podmiotów nadzorowanych przez KNF ze wszystkich sektorów rynku finansowego, przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości i organów ścigania, instytucji ochrony praw konsumentów, a także
środowiska szkolnego i akademickiego), działalności wydawniczej (bezpłatne poradniki, broszury), czy wspólnych projektach z instytucjami publicznymi. Działania UKNF
kierowane są także do ogółu społeczeństwa (np. w formie publikacji w mediach, czy
udziału w imprezach masowych, np. piknikach naukowych).
W latach 2011–2014 w ramach projektu CEDUR zorganizowano ogółem 261 bezpłatnych seminariów i warsztatów, w których łącznie wzięło udział blisko
19 tys. słuchaczy.
Ponadto w ww. okresie pracownicy UKNF przeprowadzili 75 prezentacji i wykładów w ramach zewnętrznych inicjatyw edukacyjnych, takich jak:
∙ ogólnopolski cykl spotkań z inwestorami jako element II edycji programu Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie, uruchomionego przez Ministerstwo
Skarbu Państwa,
∙ spotkania ze środowiskiem akademickim, organizowane przez uczelnie wyższe,
∙ spotkania z młodzieżą szkolną i akademicką podczas XVI Festiwalu Nauki,
∙ spotkania z uczniami szkół podstawowych w ramach Warszawskiego Programu
„Lato w mieście”,
w których łącznie wzięło udział blisko 3,9 tys. osób.
W latach 2011–2014 nakładem KNF wydano łącznie 20 broszur o charakterze
edukacyjnym:
∙ „Prosta droga do kredytu na własne M”, 2011
∙ „Ubezpieczenia z głową, czyli ubezpieczeniowe ABC dla myślących przed szkodą”, 2011
∙ „Pomyśl o swojej emeryturze. Już dziś”, 2011
∙ „Pracowniczy program emerytalny. Czy to się opłaci?”, 2011
∙ „Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym” (dwa wydania: 2011 i 2013)
∙ „Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne”, 2013
∙ „Czy rata mojego kredytu nie jest za wysoka? Podstawy matematyki finansowej”, 2013
∙ „Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognozy”, 2013
∙ „Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej – przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną”, 2014
∙ „Przewodnik po kredycie konsumenckim”, 2014
∙ „Prawa i obowiązki członków SKOK – analiza prawna”, 2014
�∙ „Krajowe instytucje płatnicze – prawa i obowiązki”, 2014
∙ „Biura usług płatniczych – prawa i obowiązki”, 2014
∙ „Zakłady ubezpieczeń i ich usługi – nadzór, licencje, produkty”, 2014
∙ „Kapitałowy system emerytalny po zmianach” – wybrane zagadnienia prawne”, 2014
∙ „III filar dla początkujących. Poradnik przyszłego emeryta”, 2014
∙ „Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne. Poradnik dla emitentów”
∙ „Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie Sądów Administracyjnych” , 2014
∙ „Porozmawiajmy o finansach. Poręczne ABC dla Janka i Hani”, 2014.
Przedmiotowe broszury zostały rozesłane m.in. do: instytucji ochrony praw konsumentów (miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, klubów federacji konsumentów), publicznych bibliotek wojewódzkich, organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli organów ścigania, Biur Porad Obywatelskich,
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Uniwersytetów Trzeciego Wieku, liceów ekonomicznych i szkół ponadgimnazjalnych
uczestniczących w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Publikacje udostępniane były
również podczas wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez UKNF. Są również
ogólnodostępne na stronach internetowych pod adresem www.knf.gov.pl w zakładce
CEDUR, a wydane w 2014 r. również w postaci e-booków.
Inną formą działań edukacyjnych, skierowanych do środowiska akademickiego
jest organizacja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, którego celem jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Dotychczas zorganizowano III edycje ww.
konkursu, obecnie trwa IV edycja.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
Andrzej Jakubiak
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego opisano procedury związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych w celu
ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnego oraz prowadzenia postępowania
w ramach ustalonego profilu pomocy.
Przepisy rozporządzenia upoważniają powiatowe urzędy pracy do przetwarzania w systemie informatycznym danych osobowych osób profilowanych, dotyczących w szczególności: wieku, płci, poziomu wykształcenia,
umiejętności, uprawnień i doświadczenia zawodowego, orzeczonego stopnia
niepełnosprawności, czasu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania
pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy i dostępności do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami.
W tym miejscu warto jednak zauważyć, że zgodnie ze standardami konstytucyjnymi przepisy odnoszące się do przetwarzania danych osobowych
powinny mieć rangę ustawy. Ma to związek między innymi z zagwarantowaniem jednostkom należytej ochrony ich prawa do prywatności. W analizowanym kontekście problem właściwej ochrony danych osobowych jest
szczególnie istotny, bowiem dane te służą do profilowania, a więc swego
rodzaju kategoryzacji osób bezrobotnych.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do przeniesienia stosownych przepisów z wymienionego na wstępie rozporządzenia na grunt ustawy.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 29 maja 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
W odpowiedzi na pismo znak BPS/043-74-3199/15 z dnia 14 maja 2015 r., przekazujące oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r., w sprawie zainicjowania prac legislacyjnych w zakresie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych uprzejmie informuję co
następuje.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2014, poz. 598). Jedną z bardzo istotnych zmian zaproponowanych
w ramach tego projektu było wprowadzenie nowego podejścia do zarządzania pomocą
kierowaną do osób bezrobotnych przez urzędy pracy w oparciu o koncepcję profilowania pomocy kierowanej do bezrobotnych.
Wdrożenie profilowania pomocy podyktowane było koniecznością poprawy efektywności działań świadczonych przez powiatowe urzędy pracy na rzecz osób bezrobotnych.
Powiatowe urzędy pracy, jako kluczowe instytucje realizujące zadania państwa w zakresie polityki rynku pracy, zobowiązane są do wydatkowania środków publicznych, w tym
przypadku w szczególności pochodzących z Funduszu Pracy, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
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W odniesieniu do uwagi dotyczącej konieczności zagwarantowania właściwej
ochrony prywatności danych osób korzystających z usług urzędów pracy i potrzebie
usytuowania przepisów dotyczących profilowania pomocy dla bezrobotnego w akcie
prawnym o randze ustawowej, uprzejmie informuję, że minister właściwy do spraw
pracy udzielał wyjaśnień dotyczących przedmiotowych uwag w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, w której zawarte zostały przepisy dotyczące profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, prowadzonych w Podkomisji Stałej do
spraw Rynku Pracy i Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Chciałbym podkreślić, że zgodnie z projektami skierowanymi do Sejmu przez Radę
Ministrów, przepisy dotyczące rodzajów profili pomocy miały się znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. Jednak zgodnie z wnioskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, w czasie prac w komisjach przepisy dotyczące rodzajów profili pomocy
zostały przeniesione z rozporządzenia do ustawy. W ustawie zostały również określone
formy pomocy jakie mogą być stosowane w ramach poszczególnych profili oraz sankcje związane z niewyrażeniem przez bezrobotnego zgody na ustalenie profilu pomocy.
Ostatecznie Sejm w dniu 14 marca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
W dniu 10 kwietnia 2014 r. ww. ustawę przyjął Senat. W dniu 24 kwietnia 2014 r.
ww. ustawę podpisał Prezydent RP i weszła ona w życie w dniu 27 maja 2014 roku
wraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 roku
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. 2014, poz. 631).
W świetle powyższego wyjaśniam, że ustalenie profilu pomocy odbywa się na podstawie przepisów ustawy. W przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego określony został natomiast wyłącznie sposób ustalania profilu pomocy.
To w art. 33 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2015, poz. 149, z późn. zm.) wskazano, że powiatowy urząd pracy, udzielając
bezrobotnemu pomocy, ustala dla niego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby tego bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Jednocześnie w art. 33 ust. 2c ww. ustawy ustanowiono trzy profile pomocy oraz określono
zakres form pomocy jaki urząd pracy może stosować w ramach tych profili.
W odniesieniu do wątpliwości Pana Senatora dotyczących przetwarzania danych
osobowych o bezrobotnych, uprzejmie informuję, że przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Publiczne Służby Zatrudnienia funkcjonują w ustawie
o promocji zatrudnienia (....) oraz w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie od
wielu lat. Przepis art. 33 ust. 5–8 ww. ustawy określa, że informacje dotyczące osób
zarejestrowanych są gromadzone przez powiatowe urzędy pracy oraz przetwarzane
i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia do celów określonych w ustawie.
Chciałbym zwrócić uwagę, że przepisy te były przedmiotem uzgodnień z Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i docelowo uzyskiwały pozytywną opinię
tego organu.
Informacja o profilu pomocy ustalonym dla bezrobotnego jak i informacje zebrane
w celu jego ustalenia są integralną częścią zbioru danych o osobach bezrobotnych
przetwarzanych przez powiatowe urzędy pracy w lokalnych systemach teleinformatycznych. Zabezpieczenie ww. informacji, ich transmisja pomiędzy bazami, retencja,
usuwanie oraz dostęp osób bezrobotnych do tych informacji odbywa się na takich
samych zasadach jak w przypadku wszystkich innych informacji o osobach bezrobotnych, gromadzonych na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia (...) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Jednocześnie informuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w wersji przekazanej
do uzgodnień i konsultacji zawierał przepisy wprowadzające zmiany dotyczące rejestrów centralnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. W wyniku zastrzeżeń i wątpliwości zgłoszonych do przedmiotowych propozycji przez General-
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nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
zaproponowało wyłączenie tych przepisów z ww. nowelizacji i kompleksowe uregulowanie kwestii rejestrów centralnych z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej.
W ramach prac podjętych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ww. zakresie,
w dniu 1 lipca 2014 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przekazany został Projekt założeń projektu ustawy o przetwarzaniu danych osobowych
gromadzonych w rejestrach publicznych służb zatrudnienia (psz), który obejmuje kwestie dotyczące zakresu danych gromadzonych i przetwarzanych w rejestrach Publicznych Służb Zatrudnienia, tworzonych i udostępnianych zgodnie z przepisami ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz sposobu ich przetwarzania,
w tym celu i zasad. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyraził zadowolenie z podjętych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prac legislacyjnych
w przedmiocie uporządkowania zasad przetwarzania danych osobowych przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw pracy przeprowadzi analizę
nowych rozwiązań, wprowadzonych ww. ustawą, w tym profilowania pomocy i przedstawi jej wyniki do końca II kwartału 2016 r. na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra. Wnioski i ocena funkcjonowania nowych rozwiązań będą podstawą
do ewentualnego podjęcia nowych prac legislacyjnych dotyczących ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przedstawiając powyższe wyrażam nadzieję, że Pan Senator Ryszard Knosala uzna
przedstawione wyjaśnienia za wyczerpujące.
MINISTER
z up. Jacek Męcina
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi, że prawo do
zobowiązania nieletniego do poddania się badaniu w celu ustalenia w organizmie nieletniego obecności alkoholu lub innego środka odurzającego
(przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego) przysługuje
wyłącznie kuratorowi sądowemu. Badanie takie jest wykonywane w przypadku, gdy zachowanie nieletniego wskazuje, że jest on w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka.
W tym miejscu należy zauważyć, że w części placówek resocjalizacyjnych badania tego rodzaju wykonywane są samodzielnie przez pracowników tych placówek (np. przez wychowawców). Jako podstawę wykonania
przywołanych czynności wskazują oni w szczególności przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz stosowne przepisy wykonawcze wydane przez ministra sprawiedliwości (m.in. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich). Przepisy te nie precyzują jednak
podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia testów diagnostycznych,
przez co, w sposób dorozumiany, przyjmuje się, że jest to personel placówki. Zaprezentowana wykładnia przepisów nie jest zatem spójna z precyzyjnymi zapisami rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia w organizmie nieletniego.
Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, jak też mając na względzie konieczność zagwarantowania tego, aby w placówkach resocjalizacyjnych wymienione badania były przeprowadzane w sposób prawidłowy,
przez osoby przeszkolone i z poszanowaniem praw nieletnich, zwracam się
z uprzejmą prośbą o analizę opisanego problemu i o ewentualne podjęcie
stosownych działań legislacyjnych w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 3.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę
podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 roku, w sprawie badań na
obecność alkoholu, środków odurzających i psychotropowych w organizmie nieletnich
przebywających w placówkach resocjalizacyjnych i podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w tym zakresie, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Analiza art. 70b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 382 – dalej „upn”) oraz wydanego na jego
podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 roku
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w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub
innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie
nieletniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 468) wskazuje, iż ww. przepisy mają wyłącznie
zastosowanie do czynności kuratora sądowego wykonywanych w związku z orzeczonym przez sąd środkiem wychowawczym w postaci nadzoru kuratora nad nieletnim
(art. 6 pkt 5 upn). Zauważyć należy, że ten środek wychowawczy jest samoistny i ma
charakter nieizolacyjny. Orzekany jest przez sądy w przypadku stwierdzenia u nieletniego niewysokiego stopnia demoralizacji. Natomiast środek o charakterze izolacyjnym, jakim jest środek poprawczy (art. 6 pkt 10 upn) może być orzeczony wyłącznie w przypadku, gdy nieletni popełni czyn karalny opisany w kodeksie karnym,
jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji oraz okoliczności i charakter
czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie
rokują resocjalizacji nieletniego (art. 10 upn). Zatem w stosunku do nieletnich, co
do których orzeczono najsurowszy środek przewidziany w upn – środek poprawczy,
kurator nie posiada umocowania do wykonywania czynności określonych w przywołanym powyżej rozporządzeniu.
Odnosząc się do szczegółowych rozwiązań funkcjonujących w obrocie prawnym
w zakresie przeprowadzania badań alkomatem lub testami na zawartość środków
odurzających i psychotropowych w organizmie nieletnich oraz osób uprawnionych do
ich wykonania należy stwierdzić, iż na gruncie ustawowym brak jest obecnie regulacji, które wprost upoważniałyby pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla
nieletnich do ich przeprowadzania. Uprawnienia te są w sposób pośredni wywodzone z przepisów regulujących realizację zadań powierzonych zakładom poprawczym
i schroniskom (m.in. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich – j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1054, rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do
osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 627).
W świetle powyższego należy uznać, iż konstrukcja taka może budzić uzasadnione
wątpliwości w zakresie konstytucyjnych praw i wolności, szczególnie wobec innych
regulacji dotyczących tej problematyki (np. Kodeks karny wykonawczy). Jednakże
w ramach prowadzonej działalności resocjalizacyjnej zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich nie można podważyć zasadności wykonywania testów w razie podejrzeń, że osoby umieszczone w tych placówkach wprowadziły się w stan upojenia
alkoholowego czy odurzyły się innymi substancjami. Oczywiście dla zapewnienia konstytucyjności tego rozwiązania zasadnym jest zamieszczenie w akcie rangi ustawy zapisów, które w sposób wyraźny wskażą osoby uprawnione do ich wykonywania. Z tego
powodu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło stosowne prace legislacyjne.
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych
innych ustaw.
Celem tej regulacji jest m.in. zapewnienie konstytucyjności rozwiązań w zakresie
praw i obowiązków nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, W założeniach tego projektu przewidziano wprowadzenie nowych zapisów uzupełniających obowiązki nieletniego przebywającego w zakładzie lub
schronisku o poddaniu się w uzasadnionych przypadkach badaniom na obecność
w organizmie alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia. W części dotyczącej zasad zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich znajdą miejsce przepisy regulujące
obowiązek przeprowadzania przez pracownika pedagogicznego lub pracownika medycznego tych badań.
Na skutek zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich podczas prowadzonych konsultacji społecznych uwag do ww. projektu założeń, objął on m.in. zagadnienia dotyczące uregulowania w akcie rangi ustawy kwestii monitoringu wizyjnego
w miejscach detencji nieletnich oraz przesłanek wykonywania w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich kontroli osobistej wychowanków.
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Znaczny obszar jaki reguluje projekt założeń i fakt, że rozwiązania w nim zawarte
będą wpływać na pracę instytucji podległych różnym resortom powoduje, iż prace są
czasochłonne. Aktualnie, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, konsultacji
międzyresortowych oraz konferencji uzgodnieniowej, trwa analiza zgłoszonych w ich
ramach uwag.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń

48

74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Analizy zjawisk demograficznych nie pozostawiają wątpliwości co do
tego, że w perspektywie najbliższych kilkunastu lat polskie społeczeństwo
czeka postępujący proces starzenia się. Szacuje się, że w roku 2035 udział
procentowy ludności w wieku 65+ wyniesie ponad 23%, podczas gdy obecnie wynosi niespełna 15%.
Osoby w podeszłym wieku wymagają szczególnej opieki zdrowotnej,
dlatego też z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się rozwojowi opieki o profilu geriatrycznym. Wydaje się jednak, że podejmowane dotychczas
działania są niewystarczające, jeśli zważyć na skalę zjawiska, a co za tym
idzie – także na skalę potrzeb. Brakuje zarówno wystarczającej liczby lekarzy geriatrów, lekarzy POZ przeszkolonych w zakresie geriatrii, jak i odpowiedniej liczby miejsc na oddziałach geriatrycznych. Warto także zauważyć, że Minister Zdrowia nie skorzystał z kompetencji przysługującej mu na
podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej i nie przeniósł na grunt powszechnie obowiązującego prawa standardów postępowania w opiece geriatrycznej.
Wszystko to przekłada się na brak możliwości lepszego i skuteczniejszego rozwiązywania problemów zdrowotnych osób starszych, co jest niekorzystne zarówno dla tych osób (brak adekwatnej opieki zdrowotnej), jak
i dla systemu finansowania świadczeń zdrowotnych (większy jednostkowy
koszt świadczeń).
Ze względu na to zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zintensyfikowanie działań mających na celu wypracowanie spójnego, całościowego i adekwatnego do potrzeb systemu opieki geriatrycznej. Proszę również
o rozważenie potrzeby wydania rozporządzenia określającego standardy
postępowania w opiece geriatrycznej.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Odpowiedź
Warszawa, 23.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Ryszarda Knosalę, Senatora RP,
na 74. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r., przesłanym przy piśmie Pani
Marii Pańczyk-Pozdziej, Wicemarszałka Senatu RP, z dnia 14 maja 2015 r., znak:
BPS/043-74-3201/14, w sprawie opieki geriatrycznej w Polsce, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych informacji.
W pełni zgadzam się z oceną sytuacji opieki geriatrycznej w Polsce, przedstawioną
przez Pana Senatora, a tym samym stwierdzam, że obszar dotyczący ochrony zdrowia
osób starszych jest przedmiotem naszego wspólnego zainteresowania. Podstawowym
celem działań podejmowanych w zakresie zdrowia i samodzielności osób starszych
powinno być tworzenie odpowiednich warunków do jak najdłuższego utrzymania dobrego stanu zdrowia, będącego warunkiem aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i zawodowym.
Mając na względzie powyższe, Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia stale
podejmują działania mające na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podstawę działań stanowią przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), w szczególności możliwość kształtowania uregulowań określonych w rozporządzeniach „koszykowych”. Świadczenia opieki zdrowotnej zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane, finansowane są ze środków
publicznych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przysługują zatem
wszystkim świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, kwalifikującym się do danego typu leczenia.
Stawki kapitacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej są zróżnicowane ze względu na grupy wiekowe, z uwzględnieniem wskaźnika demograficznego. Dzieci i osoby
starsze mają zwiększoną stawkę kapitacyjną o określone wskaźniki ze względu na
większą zachorowalność w tym wieku, większe zapotrzebowanie na badania diagnostyczne oraz na częstsze wizyty u lekarza rodzinnego. Wskaźnik korygujący dla grupy
wiekowej pacjentów w wieku powyżej 65 lat wynosi obecnie 2,0. Takie rozwiązanie
służy poprawie jakości sprawowanej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nad
tą populacją pacjentów.
Ponadto, przy kreowaniu polityki zdrowotnej adresowanej do osób starszych
dla Ministerstwa Zdrowia istotne znaczenie ma tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi geriatrii. W kwestii dostępności do świadczeń zdrowotnych z wymienionego zakresu, uprzejmie informuję, iż z danych Narodowego Funduszu Zdrowia
wynika, że liczba pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie geriatrii, systematycznie
wzrasta z 14 806 pacjentów w 2012 r. do 16 144 pacjentów w 2014 r. (od stycznia
do listopada). Podobnie sytuacja wygląda w zakresie lecznictwa szpitalnego, średnia liczba pacjentów, którym aktualnie udzielane są świadczenia w ciągu roku
wynosi około 19 tysięcy pacjentów (wzrost z 18 204 pacjentów w 2012 r. do ponad
19 500 w 2014 r.). Odnośnie do liczby świadczeniodawców posiadających umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie geriatrii, uprzejmie informuję, iż
w 2014 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia realizowane były przez 79 poradni (wzrost w 2014 r. liczby świadczeniodawców o 6 podmiotów leczniczych w porównaniu do 2013 r.), natomiast w rodzaju leczenie szpitalne
na 47 oddziałach szpitalnych (wzrost w 2014 r. liczby o 9 podmiotów leczniczych
w porównaniu do 2013 r.).
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Wartość zawartych w 2015 r, z NFZ umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie geriatria wynosi 3 788 760 zł i jest wyższa od wartości kontraktów
rozliczonych w 2014 r. o ponad 600 tys. zł. Analogicznie sytuacja wygląda w leczeniu
szpitalnym: w 2015 roku nastąpił wzrost finansowania o ponad 10 mln zł w porównaniu do 2014 r. (z 67 mln zł w 2014 r. do 77,7 mln zł w 2015 r.). Łączna liczba osób
oczekujących do poradni geriatrycznych w listopadzie 2014 r. wynosiła 602 osoby,
a średni rzeczywisty czas oczekiwania na świadczenie specjalistyczne to około 22 dni.
Na świadczenie w ramach leczenia szpitalnego na oddziale geriatrycznym w listopadzie 2014 r. oczekiwało łącznie ponad 1200 pacjentów (172 w kategorii medycznej
przypadek pilny i 1048 przypadek stabilny), a średni rzeczywisty czas oczekiwania na
przyjęcie na oddział szpitalny wynosił w przypadku pilnym 5 dni i 30 dni w przypadku
pacjentów w stanie stabilnym.
Jednocześnie należy podkreślić, że w katalogu grup w rodzaju leczenie szpitalne
nie ma grup dedykowanych do realizacji wyłącznie dla zakresu geriatria. Leczenie
pacjentów w wieku podeszłym odbywa się również w innych niż geriatria zakresach
świadczeń. Grupy możliwe do realizacji w ww. zakresie pokrywają się generalnie z grupami dla zakresu choroby wewnętrzne.
W zakresie świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, uprzejmie wyjaśniam, iż pacjenci
w wieku powyżej 65 r.ż. stanowią około 83% ogólnej liczby świadczeniobiorców
korzystających z tego rodzaju świadczeń zdrowotnych. W 2014 r. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zrealizowane zostały dla
ponad 105 tys. pacjentów, w tym 87 865 osób starszych. Ponadto uprzejmie informuję, iż w 2014 r. nastąpił wzrost finansowania tego rodzaju świadczeń o ponad
21 mln zł, w porównaniu z 2013 r. (z 1 064 236 883 zł w 2013 r. do 1 086 069 179 zł
w 2014 r.). Zwiększyła się również liczba podmiotów, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej, z 1908 świadczeniodawców
w 2013 r. do 1932 w 2014 r.
Kolejnym rodzajem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skierowanych w znacznym stopniu do osób starszych, są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. W 2014 r. pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż. stanowili
ponad 30% (ponad 1,6 mln osób) ogólnej liczby pacjentów, którym udzielone zostały
tego rodzaju świadczenia. W niektórych zakresach rehabilitacji leczniczej, takich jak
np.: fizjoterapia domowa (65% pacjentów powyżej 65 r.ż.), rehabilitacja neurologiczna
(50% pacjentów powyżej 65 r.ż.), czy rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (48% pacjentów powyżej 65 r.ż.) osoby starsze stanowią blisko połowę wszystkich świadczeniobiorców. W 2014 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej wyniosła 2 086 807 114 zł
(wzrost finansowania w porównaniu do 2013 r. o ponad 39,5 mln).
Zauważenia wymaga także, że dzięki przyjęciu projektowanej ustawy o zdrowiu
publicznym i Narodowego Programu Zdrowia będzie możliwe wzmocnienie działań
polegających na zapobieganiu chorób i problemów zdrowotnych w różnych grupach
wiekowych, a także umożliwienie jak najdłuższego pozostawania w zdrowiu, które jest
warunkiem pełnego uczestnictwa w pracy, życiu społecznym i rodzinnym.
Ponadto, z dniem 1 stycznia 2015 r. zgodnie z §6a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) zobowiązano świadczeniodawców
udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, z wyjątkiem oddziałów
szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym.
Intencją wprowadzonych przepisów było prawidłowe zapewnienie opieki pacjentowi geriatrycznemu. Założono, iż przedmiotowa procedura będzie przeprowadzona
w szpitalu niezależnie od faktu posiadania w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oddziału szpitalnego o profilu geriatria. Przy czym procedura oceny
geriatrycznej w danym podmiocie leczniczym powinna uwzględniać specyfikę udziela-
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nych świadczeń opieki zdrowotnej. Podkreślić należy, iż wprowadzono okres dostosowawczy do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, do dnia
30 czerwca 2016 r.
W związku z rosnącymi potrzebami i wyzwaniami związanymi z opieką nad osobami starszymi oraz brakiem instytutu badawczego działającego w systemie ochrony
zdrowia prowadzącego kompleksowe badania i terapię w dziedzinie geriatrii, uprzejmie informuję, iż planowane jest utworzenie Narodowego Instytutu Geriatrii, poprzez
reorganizację Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Stworzenie ww. jednostki naukowej pozwoli na opracowanie lub dostosowanie do warunków krajowych kompleksowych procedur, wytycznych i standardów
związanych z opieką medyczną nad osobami starszymi. Do podstawowej działalności
Instytutu należeć będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu
oraz geriatrii, gerontologii i dyscyplin pokrewnych, przystosowywanie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a także ich upowszechnianie.
Ponadto do podstawowego zakresu działalności Instytutu należeć będzie także prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, kształcenie kadry medycznej oraz
nadawanie stopni i tytułów naukowych.
Ponadto szczególnie ważnym przykładem prowadzonych działań na rzecz osób
starszych, jest opracowany dokument pn.: „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, przyjęty Uchwałą Nr 238 Rady Ministrów z dnia
24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (M.P. z 2014 r., poz. 118).
W pracach nad ww. dokumentem uczestniczyła Rada ds. Polityki Senioralnej, powołana w lutym 2013 r., jako organ pomocniczy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do udziału w jej pracach zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych, a także
samorządów, organizacji pozarządowych oraz ekspertów. Zgodnie z założeniami ww.
dokumentu, celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym
ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych
ograniczeniach funkcjonalnych.
Główne zidentyfikowane wyzwania dla polityki senioralnej, wokół których wypracowano kierunki interwencji, to m.in. wydłużenie okresu aktywności zawodowej, wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające na godzenie życia zawodowego
z rodzinnym osób pracujących w wieku 50+ (konieczność sprawowania opieki nad
rodzicami lub innymi osobami zależnymi).
Polityka senioralna skupia się na takich obszarach jak zdrowie i samodzielność,
gdzie wskazano m.in. konieczność rozwoju opieki geriatrycznej i usług opiekuńczych
oraz kładzie się nacisk na profilaktykę i odpowiednie przygotowanie się do starości, a także zachęcanie do aktywności fizycznej. Kolejnym istotnym obszarem jest
aktywność zawodowa. W dokumencie podkreśla się, że głównym celem polityki senioralnej w tym obszarze jest zaplanowanie działań, które umożliwią jak najlepsze
wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy i tym samym pozwolą na
zwiększenie i przedłużenie aktywności zawodowej osób 50+ oraz 60+. Kolejne obszary
polityki to: aktywność społeczna i edukacyjna osób starszych; tu wskazuje się m.in.
na edukację prozdrowotną, obywatelską, upowszechnianie wolontariatu, aktywności
kulturalnej. W założeniach mowa jest również o tzw. silver economy, czyli srebrnej
gospodarce – systemie ekonomicznym ukierunkowanym na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniającym ich potrzeby. Autorzy założeń wskazali także na
relacje międzypokoleniowe i konieczność budowania pozytywnego wizerunku osób
starszych zakładającego spojrzenia na starość jako na naturalny etap życia człowieka
i przedstawianie osób starszych jako grupy zróżnicowanej i wnoszącej istotny wkład
w życie społeczne.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż kwestie związane z koniecznością podjęcia działań na rzecz osób starszych w obszarze zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych zostały
ujęte w rozdziale 2 pn.: „Zdrowie i samodzielność”, w szczególności w podrozdziale
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2.1.1 Priorytet 1. pn.: „Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój
usług medycznych dla osób starszych” oraz w podrozdziale 2.1.3 Priorytet 3. pn.: „Rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych”.
Wobec powyższego oraz z uwagi na fakt, iż wskazane w omawianym dokumencie
kierunki interwencji zostały zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia, zalecenia sformułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli są i będą realizowane w najbliższych latach.
Zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Powyższe zadania w imieniu Funduszu realizują dyrektorzy
oddziałów wojewódzkich Funduszu (art. 107 ust. 5 ww. ustawy o świadczeniach).
W związku z powyższym, zabezpieczenie w sposób właściwy dostępu do świadczeń
z zakresu geriatrii, wymaga przede wszystkim zwiększenia liczby oddziałów geriatrycznych w poszczególnych województwach oraz liczby specjalistów w tej dziedzinie
medycyny. Działania NFZ w przedmiotowym zakresie muszą także uwzględniać normę prawną wskazaną w art. 95a ustawy o świadczeniach, wprowadzającą regionalne
mapy potrzeb zdrowotnych oraz Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych. Sporządzone mapy, uwzględniające specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych,
pozwolą na zidentyfikowanie obszarów szczególnego deficytu opieki geriatrycznej,
w których wskazane będą skoordynowane działania wojewodów – w zakresie tworzenia nowych oddziałów geriatrycznych oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ
– w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielanie świadczeń w przedmiotowym
zakresie. Do czasu wejścia w życie regionalnych map potrzeb zdrowotnych, zarówno
ocena jak i zabezpieczenie przedmiotowych świadczeń, należy do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego, który obowiązany jest do współpracy w tej kwestii z organami
jednostek samorządu terytorialnego.
Zauważenia wymaga, iż w Narodowym Funduszu Zdrowia trwają prace analityczne dotyczące kosztów świadczeń, czasu hospitalizacji, wieku pacjenta, chorób
współistniejących, powikłań, w wyniku których w przyszłości mogą zostać określone,
w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), grupy dedykowane dla geriatrii. Prowadzone są między innymi prace w zakresie badania zależności pomiędzy
wiekiem pacjenta a długością trwania hospitalizacji rozliczanych według JGP. Jak
wynika z analiz przygotowanych przez Wydział Strategii, Analiz i Rozwoju Systemu
JGP Centrali NFZ, w wielu systemach typu DRG (Diagnosis Realted Groups) stosuje
się wyodrębnienia w ramach tej samej grupy schorzeń, grup z rożną wyceną ze względu na przedział wiekowy, czy też choroby współistniejące, z uwagi na większe zasoby
ponoszone przez szpitale w związku z leczeniem takich przypadków. Mając na uwadze
fakt, iż w obecnej chwili płatnik nie posiada obiektywnych danych kosztowych dla
każdej jednorodnej grupy pacjentów (JGP), można przyjąć, że czas trwania hospitalizacji jest czynnikiem, który w znaczny sposób może wpływać na wysokość kosztów
ponoszonych przez świadczeniodawców w przypadku leczenia pacjentów z daną jednostką chorobową.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie
ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1138), powołująca Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, do zadań
której należy oprócz dokonywania oceny świadczeń opieki zdrowotnej, również ustalanie taryf tych świadczeń. Przeprowadzana będzie, zgodnie z planem taryfikacji, sukcesywna ocena wyceny poszczególnych zakresów świadczeń gwarantowanych, w tym
geriatrii i wprowadzane będą rekomendowane przez Agencję zmiany.
W zakresie dotyczącym rozważenia potrzeby wydania rozporządzenia określającego standardy postępowania w opiece geriatrycznej uprzejmie wyjaśniam, że dokument
pn. „Standardy postępowania w opiece geriatrycznej”, opracowany przez Zespół do
spraw gerontologii, został zamieszczony w 2013 r. na łamach kwartalnika pt. „Ge-
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rontologia Polska” (tom 21, nr 2, 33–47). Wymieniony dokument stanowi fakultatywne źródło wiedzy dla środowiska medycznego uczestniczącego w procesie udzielania
świadczeń zdrowotnych osobom starszym.
Poza tym zauważyć należy, iż standardy medyczne, jako zbiory rekomendacji (zaleceń), odnoszących się do diagnostyki i sposobu leczenia, co do zasady nie powinny
mieć charakteru normatywnego, a co za tym idzie nie powinny stanowić bezwzględnie
obowiązującego prawa. Niemniej jednak stanowią dla Ministerstwa Zdrowia bardzo
ważny element, który będzie wykorzystywany przy kształtowaniu senioralnej polityki
zdrowotnej, w szczególności w zakresie obejmującym warunki udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej.
Przekazując powyższe, wyrażam nadzieję i przekonanie, że wymienione działania
przyczynią się w znaczący sposób do wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie poprawy dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom
starszym w Polsce. Przy czym szczególnego podkreślenia wymaga, że w Ministerstwie
Zdrowia rozpoczęły się intensywne prace mające na celu opracowanie szczegółowego
sposobu wdrażania zadań określonych w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, w części dotyczącej zdrowia.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Pełnomocnik Rządu
do spraw projektu
ustawy o zdrowiu publicznym
Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
oraz do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowni Państwo Ministrowie!
W dniu 3 września 2014 r. profesor Bogdan Chazan złożył prywatny
akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Ikonowiczowi w sprawie o znieważenie,
art. 216 §2 kodeksu karnego. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIV Wydziału Karnego, sygnatura akt
XIV K 565/14. Sprawie do dnia dzisiejszego nie nadano dalszego biegu ze
względu na niemożność ustalenia przez policję w trybie art. 488 §2 k.p.k.
miejsca zamieszkania oskarżonego. Pomimo więc prawidłowego złożenia
prywatnego aktu oskarżenia nic od tamtej pory w sprawie się nie dzieje.
Zaskakuje mnie fakt, że nie można ustalić miejsca pobytu Piotra Ikonowicza, który jest przecież osobą powszechnie znaną. Istotne jest to, że sprawa
dotyczy czynu ściganego z oskarżenia prywatnego. W sprawach tego typu
termin przedawnienia karalności czynu jest bardzo krótki. Nie odnosząc się
do meritum tego sporu, pragnę wskazać, że możemy tutaj mieć do czynienia
ze zwłoką w działaniu stosownych organów w tej sprawie. Wobec tego proszę Państwa Ministrów o odpowiedź na moje pytania.
Pana Borysa Budkę, ministra sprawiedliwości, proszę o odpowiedź na
następujące pytania.
1. Dlaczego przez okres siedmiu miesięcy sąd rejonowy nie potrafi skutecznie doręczyć odpisu prywatnego aktu oskarżenia Piotrowi Ikonowiczowi
oraz nadać biegu postępowaniu w tej sprawie?
2. Czy Minister Sprawiedliwości skorzysta w tej sprawie ze środków
nadzoru zewnętrznego nad Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia postępowania, sygnatura akt XIV K 565/14, a jeśli tak, to jakie to będą środki?
I pytania do Pani Teresy Piotrowskiej, minister spraw wewnętrznych.
1. Dlaczego przez okres siedmiu miesięcy funkcjonariusze Policji nie potrafili ustalić miejsca pobytu Piotra Ikonowicza, który jest przecież osobą powszechnie znaną?
2. Czy Pani Minister skorzysta w tej sprawie ze środków prawnych
w celu przyspieszenia ustalenia miejsca pobytu Piotra Ikonowicza oraz doręczenia mu odpisu prywatnego aktu oskarżenia, a jeśli tak, to jakie to będą
środki?
Jan Filip Libicki

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 18.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Filipa Libickiego złożone podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. w sprawie zawisłej w Sądzie
Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o sygn. akt XVI K 565/14, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
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Wraz z wejściem w życie z dniem 28 marca 2012 r. ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192), nastąpiła zasadnicza zmiana charakteru
nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów oraz zasad rozpoznania skarg i wniosków, dotyczących działalności sądów. Od tej daty badanie toku postępowania w poszczególnych sprawach należy do uprawnień prezesa
sądu w ramach wewnętrznego nadzoru, a nie do uprawnień Ministra Sprawiedliwości
(art. 37b §1 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2015 r.,
poz. 133 ze zm., dalej jako u.s.p.). Stosownie do aktualnie obowiązujących regulacji
zawartych w przepisach u.s.p., Minister Sprawiedliwości wyposażony jest wyłącznie
w instrumenty związane z wykonywaniem zewnętrznego nadzoru nad działalnością
administracyjną sądów, który obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego.
Ponieważ od dnia 28 marca 2012 r., organem właściwym do rozpatrzenia skargi,
dotyczącej działalności sądu jest prezes tego sądu (art. 41b §1 u.s.p.), zaś zgodnie
z brzmieniem art. 41c §1 u.s.p. skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do
innych organów władzy publicznej, w tym przypadku do Ministerstwa Sprawiedliwości, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b §1–3
u.s.p., pismo Pana Senatora, w części stanowiącej skargę na działalność Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, zostało przesłane Prezesowi tego Sądu
z prośbą o zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska.
Informuję również, że w ramach kontroli wykonywania obowiązków nadzorczych
wystąpiono do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przedstawienie oceny prawidłowości i skuteczności działań kontrolnych i nadzorczych prezesów sądów: Okręgowego w Warszawie i Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w aspekcie
sprawności postępowania w przedmiotowej sprawie, która stanowić będzie podstawę
ewentualnych działań w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego przyznanego Ministrowi Sprawiedliwości.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk

Odpowiedź
WICEPREZESA
SĄDU REJONOWEGO
DLA WARSZAWY-MOKOTOWA
w WARSZAWIE
Warszawa, 13 lipca 2015 r.
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W nawiązaniu do pisma BPS/043-74-3202-MS/15 uprzejmie informuję, iż w sprawie XIV K 565/14 podjęto bezzwłocznie szereg czynności zmierzających do ustalenia
miejsca pobytu oskarżonego a stopniowanie ich natężenia było w pełni uzasadnione.
W prywatnym akcie oskarżenia (wpływ do sądu w dniu 08.09.2014 r.) pełnomocnik
oskarżyciela prywatnego nie wskazał żadnego adresu doręczeń dla oskarżonego podając, że ma on zostać ustalony w trybie art. 488 §2 kpk – w drodze ustaleń zleconych
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policji. Tymczasem przepis ten dotyczy czynności dowodowych a nie ustalenia adresu
zamieszkania oskarżonego czy też doręczania mu pism sądowych, które to kwestie są
regulowane w art. 131 §1 kpk czy też w art. 278 kpk.
Tym samym zwrócono się do bazy PESEL o adres zameldowania oskarżonego, na
który, w dniu 12.09.2014 r. wysłano odpis aktu oskarżenia. Korespondencja powróciła niepodjęta.
Zgodnie z art. 131 §1 kpk w dniu 10.10.2014 r. zarządzono doręczenie odpisu
aktu oskarżenia na ww. adres przez policję. Korespondencja powróciła z ustaleniami
policji, iż oskarżony pod adresem zameldowania nie przebywa, jednocześnie ustalono
inny adres pobytu oskarżonego.
Na ustalony przez policję adres pobytu, w dniu 3.11.2014 r. wysłano odpis aktu
oskarżenia. Korespondencja powróciła niepodjęta.
Zgodnie z art. 131 §1 kpk w dniu 11.12.2014 r. zarządzono doręczenie odpisu aktu
oskarżenia przez policję. Korespondencja powróciła z ustaleniami policji, iż oskarżony pod adresem tym nie przebywa i nie zdołano ustalić jego miejsca pobytu. W dniu
29.01.2015 r. zarządzono zwrócenie się do ZUS celem ustalenia pracodawcy oskarżonego – i podjęcia w ten sposób próby doręczenia aktu oskarżenia. Po ustaleniu podmiotów płacących składkę na ubezpieczenie społeczne oskarżonego oraz w Internecie
adresu jego działalności społecznej ponowiono próbę doręczenia w ten sposób odpisu
aktu oskarżenia – pisma wysłano odpowiednio 9.03.2015 r. i 13.04.2015 r. Korespondencja powróciła niepodjęta.
W związku z powyższym, w dniu 15.05.2015 r., stwierdzono zaistnienie przesłanek
z art. 278 kpk i zarządzono ogólnopolskie poszukiwania oskarżonego przez policję.
W dniu 25.05.2015 r. oskarżony sam zgłosił się do sądu podając adres do doręczeń
(odmienny niż adresy dotychczas pojawiające się w aktach sprawy) a poszukiwania
zostały odwołane.
W tej sytuacji, zastrzeżenia Pana Senatora, co do biegu postępowania w sprawie
XIV K 565/14 i podejmowanych w niej czynności, w szczególności rzekomej „zwłoki”
uważam za całkowicie bezpodstawne.
Z poważaniem
WICEPREZES
Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
Edyta Snastin
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Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 18 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. BPS/043-74-3202-MSW/15), przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana
Jana Filipa Libickiego podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 roku
w sprawie aktu oskarżenia dotyczącego znieważenia uprzejmie przedstawiam informacje w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych.
Zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIV Wydział Karny dwukrotnie
występował do jednostek Policji garnizonu stołecznego z prośbą o sprawdzenie, czy
osoba wskazana w wystąpieniu przebywa w miejscu zamieszkania oraz doręczenie
jej korespondencji sądowej. Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa I
dokonali sprawdzenia wyznaczonego przez Sąd miejsca pobytu. W ramach podjętych
czynności ustalono, że wskazana w wystąpieniu osoba nie zamieszkuje pod tym adresem od kilku lat, otrzymano natomiast informację o innym ewentualnym adresie,
pod którym może przebywać. W dniu 23 października 2014 roku uzyskane informacje
przekazano do Sądu, zwracając jednocześnie niedoręczoną korespondencję sądową.
Następnie na prośbę Sądu funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII
dokonali ustalenia w drodze wywiadu środowiskowego, czy osoba wskazana w wystąpieniu przebywa pod innym ewentualnym adresem oraz podjęli próbę doręczenia jej
korespondencji sądowej. W odpowiedzi z dnia 3 stycznia 2015 roku poinformowano
Sąd, że wskazana osoba nie przebywa w podanym miejscu, a jej aktualny adres pobytu nie jest znany. Z uwagi na powyższe, nie doręczono korespondencji sądowej,
zwracając ją jednocześnie do Sądu.
Należy wskazać, iż Sąd działając w trybie określonym w art. 131 §1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
zwracał się do Policji o przeprowadzenie czynności prowadzących do ustalenia, czy
osoba wskazana w wystąpieniu przebywa pod danym adresem oraz doręczenie jej
korespondencji sądowej. W związku z powyższym w żadnym ze wskazanych przypadków Policja nie prowadziła poszukiwań osoby wskazanej w wystąpieniu w rozumieniu
przepisów zarządzenia Nr pf-670/11 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca
2011 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed
organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości (opatrzone klauzulą poufną).
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na sprawowany przez Pana nadzór nad sądami powszechnymi
oraz obowiązek dbałości o sprawność postępowania w Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizację konstytucyjnego prawa każdego obywatela do rzetelnego rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki proszę Pana o interwencję
w sprawie, której dotyczy niniejsze wystąpienie.
W dniu 17 października 2014 r. profesor Bogdan Chazan, pokrzywdzony przestępstwem z art. 212 §2 kodeksu karnego popełnionym przez posła
Leszka Millera, złożył wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm RP na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Pomimo prawidłowo złożonego
wniosku Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich nie zebrała się w celu
zaopiniowania tego wniosku, choć rozpatrywała już wnioski złożone w terminie znacznie późniejszym.
W związku z tym, nie wchodząc w meritum toczonego przez obu panów
sporu, proszę, ze względu na to, że może zachodzić sytuacja, w której konstytucyjne prawo osoby pozywającej do rozpoznania sprawy bez zbędnej
zwłoki jest łamane, o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Minister Sprawiedliwości podejmie jakiekolwiek działania w celu
przyspieszenia rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej posła Leszka Millera?
2. Czy według wiedzy Pana Ministra prokuratura obejmuje ściganie
niniejszego postępowania prywatnoskargowego postępowaniem z urzędu
z uwagi na występujący w tej sprawie interes społeczny?
Jan Filip Libicki

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 18.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Filipa Libickiego złożone podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. uprzejmie zauważam, że z uwagi
na charakter obu pytań sformułowanych w oświadczeniu, udzielenie nań odpowiedzi
pozostaje poza zakresem właściwości Ministra Sprawiedliwości.
W szczególności niemożliwe jest wskazanie działań prokuratury w zakresie ewentualnego objęcia czynu ściganego z oskarżenia prywatnego przez prokuratora, bowiem
Minister Sprawiedliwości nie ma wpływu na decyzje tego organu, ponieważ z dniem
31 marca 2010 r., na mocy ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1375 ) nastąpiło rozdzielenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
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Oświadczenie senatorów Roberta Mamątowa,
Waldemara Kraski oraz Macieja Klimy
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Jakiś czas temu do mojego biura zgłosiły się przedstawicielki stowarzyszenia „Magnolia”, zrzeszającego kobiety z problemami onkologiczno-ginekologicznymi. Panie, które reprezentują pacjentki zmagające się z problemem
mięśniaków macicy, zwracają uwagę na problem, który poraził mnie jako
męża, ojca oraz dziadka.
Okazuje się, iż problem mięśniaków macicy dotyczy w naszym kraju
około pięciu milionów kobiet, którym, pomimo postępu medycyny i farmakologii, ciągle proponuje się inwazyjne metody leczenia, z usunięciem macicy
włącznie. Według badań, w Polsce w 2009 r. wykonano z powodu mięśniaków macicy ponad 127 tysięcy histerektomii, około 12,5 tysiąca miomektomii
oraz ponad 2,6 tysiąca wycięć macicy drogą pochwową. Dlaczego ministerstwo nie zdecyduje się na refundację leczenia octanem uliprystalu, który jest
rekomendowany do leczenia mięśniaków macicy przez znakomitą większość
polskich i zagranicznych ginekologów?
Po przeanalizowaniu tych informacji nie można oprzeć się myśli, iż państwo umyślnie pozbawia dotknięte chorobą kobiety możliwości leczenia farmakologicznego, co w konsekwencji prowadzi po prostu do utraty możliwości
doświadczenia macierzyństwa! Dlaczego ministerstwo – z pewnością posiadając wiedzę na temat istnienia leku, o którym mowa – nie poczuwa się do
tego, aby każdej kobiecie umożliwić próbę zachowania macicy i tym samym
uratować możliwość posiadania potomstwa? Usunięcie tego organu to jednoznaczne pozbawienie kobiety szans na macierzyństwo, a z uwagi na fakt,
iż w grupie pacjentek jest bardzo wiele młodych kobiet, sytuacja jest wręcz
wstrząsająca!
Warto w tym miejscu również podkreślić, że 29 grudnia ub.r. leczenie
octanem uliprystalu otrzymało pozytywną rekomendację Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji, co wprost potwierdza zasadność objęcia leku refundacją.
Pamiętając o opiekuńczej roli państwa oraz o tym, jak istotne jest potomstwo w życiu każdej rodziny, apelujemy o zainteresowanie tym istotnym
problemem oraz zwrócenie uwagi na brak refundacji leczenia octanem uliprystalu.
Z poważaniem
Robert Mamątow
Waldemar Kraska
Maciej Klima
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Odpowiedź
Warszawa, 2015.05.29
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatorów Pana Roberta Mamątowa,
Pana Waldemara Kraskę i Pana Macieja Klimę na 74. posiedzeniu Senatu w dniu
7 maja 2015 r., przekazane przy piśmie znak: BPS/043-74-3204/15 z dnia 14 maja
2015 r. w sprawie refundacji leku zawierającego octan uliprystalu, uprzejmie proszę
o przyjęcie następujących informacji.
Regulacje prawne związane z procesem objęcia refundacją produktów leczniczych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.
z 2015 r, poz. 345). Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy Minister Zdrowia ogłasza,
raz na dwa miesiące, w drodze obwieszczenia, wykazy refundowanych leków, w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją.
Minister Zdrowia, mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, wydaje decyzję o objęciu produktu
leczniczego refundacją przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 12 ustawy
refundacyjnej, tj.
1) stanowiska Komisji Ekonomicznej,
2) rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych,
3) istotności stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją,
4) skuteczności klinicznej i praktycznej,
5) bezpieczeństwa stosowania,
6) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania,
7) stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundowanych leków w porównaniu z wnioskowanym,
8) konkurencyjności cenowej,
9) wpływu na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze
środków publicznych i świadczeniobiorców,
10) istnienia alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania,
11) wiarygodności i precyzji oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3–10,
12) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 31a ust. 2 ustawy o świadczeniach,
13) wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego
o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na
jednego mieszkańca, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu
– koszt uzyskania dodatkowego roku życia,
Pragnę wskazać, iż skuteczność kliniczna i praktyczna danej technologii medycznej, a także bezpieczeństwo jej stosowania stanowią kryteria, których spełnienie jest
niezbędne przy podejmowaniu przez Ministra Zdrowia decyzji refundacyjnych. Ocena
skuteczności klinicznej i praktycznej, w oparciu o dostępne dowody naukowe, przeprowadzana jest przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która
przedstawia Ministrowi Zdrowia rekomendację odnośnie do zasadności finansowania
ze środków publicznych, dzięki czemu decyzje refundacyjne podejmowane są w oparciu o przesłanki naukowe, zgodnie z najlepszymi europejskimi standardami. Należy
przy tym podkreślić, iż Minister Zdrowia, mając na uwadze ograniczone możliwości
finansowe publicznego płatnika, podejmując decyzję o objęciu leku refundacją, zobligowany jest również do uwzględnienia kryteriów kosztowych, tj. stosunku kosztów do
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uzyskiwanych efektów zdrowotnych oraz wpływu na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
Uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leku Esmya (uliprystal acetate),
5 mg, 28 tabl. przez podmiot odpowiedzialny, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy
refundacyjnej.
Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie rekomendacji odnośnie do zasadności finansowania ze środków publicznych w oparciu o ocenę skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa stosowania, efektywności kosztowej oraz akceptowalnego wpływu na budżet płatnika publicznego.
Prezes Agencji w dniu 29 grudnia 2014 r. wydał rekomendację nr 264/2014,
w której uznał za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Esmya, we wskazaniu: leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 roku życia, w ramach odrębnej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom z odpłatnością ryczałtową,
z ograniczeniem stosowania leku przez okres do 3 miesięcy.
Należy przy tym podkreślić, że w rekomendacji Prezes Agencji uznał za konieczne
obniżenie kosztów terapii poprzez wprowadzenie instrumentu dzielenia ryzyka.
Lek Esmya (uliprystal acetate) został dopuszczony do obrotu we wskazaniu; „octan
uliprystalu jest wskazany w leczeniu przedoperacyjnym umiarkowanych i ciężkich
objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym”.
Zgodnie z pkt 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego zaleca się przeprowadzenie
wyłącznie dwóch cykli leczenia. Dwa cykle leczenia nie powinny przekraczać 3 miesięcy, ponieważ nie jest znane ryzyko niekorzystnego wpływu na endometrium w przypadku kontynuowania leczenia.
W analizie weryfikacyjnej dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji wskazano, że w toku przeszukiwań baz danych autorzy analiz wnioskodawcy zidentyfikowali dwa randomizowane badania kliniczne octanu uliprystalu: PEARL I
oraz PEARL II, które spełniały kryteria kwalifikacji do przeglądu. Były to badania z randomizacją z grupami równoległymi, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby.
Skuteczność octanu uliprystalu w porównaniu z placebo była oceniania w badaniu PEARL I przez okres jednego cyklu leczenia (ocena w 13 tygodniu badania). Analiza danych z leczenia octanem uliprystalu mięśniaków macicy wykazała istotną statystycznie różnicę na korzyść octanu uliprystalu względem placebo pod względem:
– pierwszorzędowych punktów końcowych:
∙ odsetka pacjentek ze zredukowanym krwawieniem; 91,5% w porównaniu do
18,8% w grupie przyjmującej placebo,
∙ (RR=4,88; 95%CI: 2,70; 8,82; p<0,0001; RD=0,73; 95%CI 0,60; 0,85; p<0,001),
∙ procentowej zmiany objętości mięśniaków macicy (różnica: -22,6; 95%CI;
-36,1 do -8,2; p=0,002),
– i drugorzędowych punktów końcowych:
∙ redukcji krwawienia z macicy na koniec 8 tygodnia (różnica: -341 wg skali
PBAC; 95%CI: -469 do -233; p<0,001) oraz 12 tygodnia (różnica: -291; 95%CI:
-399 do -194; p<0,001),
∙ odsetka pacjentek z wtórnym brakiem miesiączki w 8 tygodniu: 61,7% w porównaniu do 4,2% (RR=14,8; 95%CI: 3,78; 58; p=0,0001; RD=0,58; 0,46; 0,69;
p<0,0001) i w 13 tygodniu: 72,6% w porównaniu do 6,3% (RR=11,62; 95%CI:
3,86; 35,00; p<0,0001; RD=0,66; 95%CI; 0,55; 0,78; p<0,001),
∙ odsetka pacjentek ze zmniejszoną objętością mięśniaków macicy o co najmniej
25%: 41,2% w porównaniu do 17,8% (RR=2,32; 95%CI: 1,18; 4,56; p=0,015;
RD=0,23; 95%CI: 0,08; 0,39; p=0,003),
∙ odsetka pacjentek ze zmniejszoną objętością macicy o co najmniej 25%: 34,1%
w porównaniu do 6,4% (RR=5,34; 95%CI: 1,72:16,58; p=0,004; RD-0,28;
95%CI: 0,16; 0,40; p<0,001),
∙ średniej zmiany w 13 tygodniu poziomu hemoglobiny (MD=1,15; 95%CI: 0,54;
1,76; p<0,001) oraz hematokrytu (MD=2,82; 95%CI: 1,21; 4,43; p<0,001),
∙ odczuwanego dyskomfortu (różnica: -4,0; 95%CI; -6,0 do -1,0; p=0,001).
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Analiza nie wykazała jednocześnie znaczących zmian w różnicy poziomu bólu
i w odsetku kobiet z brakiem deformacji macicy. Ponieważ lek ma mieć zastosowanie
w leczeniu przedoperacyjnym mięśniaków macicy, wzięto pod uwagę takie punkty
końcowe, które dotyczą wyboru i przebiegu leczenia operacyjnego.
Należy wskazać, iż w przeprowadzonej analizie dotyczącej leczenia operacyjnego
pacjentek po zakończeniu przyjmowania leków mniej niż połowa pacjentek z każdej
badanej grupy (45,1% pacjentek przyjmujących octan uliprystalu oraz 40,4% z grupy
placebo) poddała się operacji usunięcia mięśniaków po zakończeniu badania PEARL I.
Nie było istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą badaną i placebo w wynikach
dotyczących odwołania operacji lub wyboru operacji mniej inwazyjnej. Założeniem autorów badania nie było jednak ustalenie czy przyjmowanie leku Esmya przed operacją
może wpływać na leczenie operacyjne.
Ponadto wykazano, że na unormowanie stężenia hemoglobiny i hematokrytu
wpływ miało przyjmowanie żelaza przez każdą uczestniczkę badania.
Natomiast w badaniu porównującym zastosowanie octanu uliprystalu w dawce
dziennej 5 mg z leuproreliną wykazano, że octanu uliprystalu w pierwszorzędowym
punkcie końcowym dotyczącym odsetka osób z krwawieniem <75 PBAC spełnia kryterium non-inferiori (20% margines) w porównaniu z leuproreliną. W 13 tygodniu
badania odsetek ten w badanych grupach wynosił odpowiednio: 90% dla octanu uliprystalu oraz 89% dla leuproreliny (różnica: 1,2%; 95%CI: -9,3; 11,8).
Przyjmowanie leuproreliny przez 13 tygodni znacząco zmniejszyło objętość macicy
(47%; IQR: -57,2; -34,7) w porównaniu do octanu uliprystalu (20%; IQR: -39,9; -2,8).
Mediana procentowej redukcji objętości mięśniaków wynosiła -36% (IQR:-58; -11)
w grupie przyjmującej octan uliprystalu i -53% (IQR: (-69; -36) w grupie przyjmującej
leuprorelinę.
Nie wykazano istotnej różnicy pomiędzy badanymi grupami w odsetku pacjentek,
u których wystąpił wtórny brak miesiączki (RR=0,94; 95%CI: 0,80; 1,09; p=0,398,
RD=-0,05; 95%CI: -0,17; 0,07; p=0,4). Nadmierne krwawienie było kontrolowane
szybciej w grupie przyjmującej octan uliprystalu (mediana: 7 dni w porównaniu do
21 dni w grupie otrzymującej leuprorelinę).
Octan uliprystalu i leuprorelina wykazały podobny wpływ na poprawę jakości życia oraz zmniejszenie poziomu bólu.
Pragnę wskazać, iż w badaniu PEARL II również przeprowadzono obserwację dotyczącą przebiegu leczenia operacyjnego pacjentek uczestniczących w badaniu. Ponad połowa pacjentek z każdej badanej grupy (52,6% pacjentek przyjmujących octan
uliprystalu oraz 54,7% leuprorelinę) poddała się operacji usunięcia mięśniaków po
zakończeniu badania PEARL II, Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w ilości
pacjentek, które poddały się operacji. Według danych EMA liczba przeprowadzonych
planowo operacji była podobna we wszystkich grupach badanych (bez różnic istotnych statystycznie). Wśród kobiet, które planowały operację około 60% kobiet miało
zabieg mniej inwazyjny niż planowano przed leczeniem, odsetek ten był podobny we
wszystkich grupach.
Podobnie jak w przypadku badania PEARL I, nie można na podstawie badania
PEARL II wyciągać bezpośrednich wniosków na temat wpływu przyjmowania octanu
uliprystalu na wybór, przebieg i rekonwalescencję po zabiegu operacyjnym miomektomii lub histerektomii.
Uprzejmie informuję, iż do chwili obecnej Minister Zdrowia nie wydał decyzji administracyjnej w przedmiocie objęcia bądź odmowie objęcia refundacją produktu leczniczego Esmya (uliprystal acetate). Pragnę przy tym wskazać, iż zgodnie z art. 31 ustawy
o refundacji wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku rozpatruje się w terminie 180 dni.
Minister Zdrowia, rozpatrując ww. wniosek w oparciu o zebrane dokumenty, w tym
wynik negocjacji cenowych przeprowadzonych przez Komisję Ekonomiczną z Wnioskodawcą, wyda decyzję o objęciu lub o odmowie objęcia refundacją przedmiotowego
produktu leczniczego biorąc pod uwagę wszystkie kryteria określone przepisami ustawy o refundacji.
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Pragnę zapewnić, iż Minister Zdrowia, realizując politykę zdrowotną państwa, kieruje się zasadami medycyny opartej na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności terapii i bezpieczeństwa oraz oceny technologii medycznych. Powyższe zasady mają służyć dobru pacjentów i zmierzają do zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego, uzyskania efektów o największej wartości oraz optymalnego wykorzystania dostępnych środków. Tym samym Minister Zdrowia dokłada
wszelkich starań, aby leczenie pacjentów było na jak najwyższym poziomie, możliwym
do osiągnięcia w ramach ograniczonego budżetu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
Adama Ludwikowskiego
W grudniu 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płocku wydało firmie Ecoriver
sp. z o.o. w Warszawie zezwolenie na działalność we wsi Ciółkowo w gminie Radzanowo w powiecie płockim. Wójt Tadeusz Pokorski podpisał dziesięcioletnią umowę z powyższą firmą. Wydał też zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie trzydziestu siedmiu rodzajów odpadów. Starosta płocki był
bardziej liberalny i zezwolił na gromadzenie oraz kompostowanie sześćdziesięciu siedmiu rodzajów odpadów.
Późniejsze kontrole, zarówno inspektora nadzoru budowlanego, jak
i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wykazały, że firma dopuściła się wielu uchybień. Odpady leżały i leżą na nieutwardzonym terenie,
a spod nich wypływają ścieki. W zakładzie nie ma do tej pory kurtyn antyodorowych.
Opisana wyżej firma swoją „kompostownię” założyła na terenie obszaru szczególnie narażonego (prawostronny dopływ zbiornika Włocławek) wyznaczonego rozporządzeniem dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie (nr 9/2013 z dnia 8.05.2013 r.). I stąd moje pytanie.
Czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska (delegatura w Płocku) domagał się od właściciela firmy Ecoriver map, szkiców działki lokalizacji oraz
informacji na temat daty złożenia pryzm, skoro od właścicieli gospodarstw
domowych domaga się tego samego przy składowaniu zwykłego obornika,
który nie może leżeć dłużej niż dwanaście tygodni w danym roku?
Marek Martynowski

Odpowiedź
Warszawa, 2015.05.26
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na pismo z dnia 14 maja 2015 r., znak: BPS/043-74-3205/15 (data
wpływu w dniu 20 maja 2015 r.), przy którym zostało przekazane do WIOŚ w Warszawie Oświadczenie złożone przez senatora Marka Martynowskiego na 74. posiedzeniu
Senatu w dniu 7 maja 2015 r., przekazuję następujące informacje.
Obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia
rolniczego, (OSN) rozumiany jako obszar, z którego należy ograniczyć odpływ azotu ze
źródeł rolniczych do wód wyznaczonych jako wrażliwe, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) jest wyznaczany przez
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia.
Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek, o których mowa w Oświadczeniu,
zostały wyznaczone rozporządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz
obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych
wód należy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego, z dnia 10 lipca 2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 26 lipca 2012 r., poz. 5626).
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Natomiast rozporządzeniem Nr 9/2013 z dnia 8 maja 2013 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadził program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie
narażonego Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek. Załącznik nr 2 do ww. Programu zawiera wykaz obrębów ewidencyjnych objętych zakresem obowiązywania
Programu.
Zgodnie z §4 ww. rozporządzenia, określone w Programie obowiązkowe środki zaradcze w zakresie praktyki rolniczej skierowane są do stosowania przez prowadzących
działalność rolniczą na obszarze szczególnie narażonym (OSN). Program określa m.in.
obowiązki prowadzących działalność rolniczą na OSN w zakresie poprawy praktyki
rolniczej, w tym okresy nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych
oraz postępowanie z odciekami, zasady nawożenia pól, ograniczenia nawożenia oraz
dawki i sposoby nawożenia.
Kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczenia i wypełniania obowiązków przez prowadzących działalność rolniczą na OSN realizowana jest przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.) w związku z art. 32
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
Przy wykonywaniu kontroli inspektor uprawniony jest m.in. do żądania okazania
dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką
kontroli (art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). W związku
z powyższym, WIOŚ w Warszawie podczas wykonywania kontroli prowadzących działalność rolniczą na obszarze szczególnie narażonym (OSN), żąda od kontrolowanych
okazania różnych dokumentów np. szkiców działek oraz informacji np. dotyczących
okresów złożenia na pryzmach nawozów naturalnych (np. obornika), w celu dokonania oceny przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
Kontrole działalności firmy ECORIVER Sp. z o.o., z s. ul. Zwoleńska 22/13, 04-761
Warszawa dotyczyły natomiast instalacji związanej z odzyskiem odpadów w zakresie
fermentacji odpadów, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 160/2 w m. Ciółkowo, gmina Radzanowo. Firma ECORIVER Sp. z o.o. jest zakładem prowadzącym
gospodarkę odpadami, nie prowadzi na tym terenie działalności rolniczej, tym samym
nie podlega wymogom rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie nr 9/2013 w sprawie wprowadzenia programu działań mających
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek.
W przypadku lokalizacji i eksploatacji instalacji związanej z odzyskiem odpadów mają zastosowanie przepisy m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
Inspektorzy przeprowadzający kontrole ww. działalności wykonywali określone
czynności, żądali okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających
związek z problematyką kontroli. Ponadto analizowali dokumenty w celu sprawdzenia
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska.
Co do zasady, zakres kontroli u prowadzących działalność rolniczą na obszarze
szczególnie narażonym (OSN) jest inny niż u podmiotu prowadzącego przetwarzanie
odpadów.
Podczas przeprowadzanych kontroli firmy ECORIVER Sp. z o.o. żądano przedstawienia i weryfikowano m.in. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań ochrony środowiska dla nowo zbudowanych lub przebudowanych obiektów lub instalacji,
określonych w art. 76 ust. 2 p.o.ś., obligującym do:
– wykonania wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,
– zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw
lub decyzji,
– uzyskania wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze
środowiska.
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W trakcie kontroli pozyskano i analizowano m.in. ewidencję odpadów, raport oddziaływania na środowisko, deklarację producenta filtrów zainstalowanych na wentylatorach, karty charakterystyk stosowanych preparatów.
Ponadto, podczas przeprowadzanych kontroli wielokrotnie dokonywano poboru
próbek ścieków i gleby w celu dokonania ich analizy laboratoryjnej.
Ustalenia dotyczące terminów przyjęcia odpadów były dokonywane zarówno podczas kontroli, jak i po jej zakończeniu, w toku postępowania prowadzącego z urzędu,
zakończonego ostateczną decyzją z dnia 16 lipca 2014 r., znak: PL-IN.7060.13.2014.
AF, którą Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (MWIOŚ) wstrzymał
użytkowanie przedmiotowej instalacji. Decyzja została wydana w związku z ujawnieniem, że przy oddawaniu do użytkowania instalacji nie zostały spełnione wymagania
ochrony środowiska, o których mowa powyżej.
Na podstawie dokonanych ustaleń, w tym dotyczących okresu prowadzenia procesu technologicznego przetwarzania odpadów określonego w decyzji Starosty Płockiego z dnia 16 grudnia 2013 r. znak: ŚR-II.6233.57.2013, udzielającej ECORIVER
Sp. z o.o. zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w decyzji wstrzymującej MWIOŚ
określił termin bezpiecznego dla środowiska zakończenia jej użytkowania na dzień
31 stycznia 2015 r.
Po upływie tego terminu, wobec niezrealizowania decyzji MWIOŚ w części dotyczącej ostatniego etapu wstrzymania pracy instalacji tj. nieusunięcia odpadów, zostały
podjęte przez MWIOŚ działania w celu jej wyegzekwowania, tj. postanowieniem z dnia
2 marca 2015 r., znak: PL-IN.7060.13.2014/2015.AF, w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, nałożono na Spółkę karę grzywny celem przymuszenia w kwocie 30 000 zł. Prowadzenie dalszego postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia Spółki do realizacji decyzji MWIOŚ jest uzależnione od rozstrzygnięcia GIOŚ,
który rozpoznaje zażalenie Spółki na postanowienie MWIOŚ o oddaleniu zarzutów
w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej przeciwko ECORIVER Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
Ponadto pismem z dnia 14 lutego 2015 r., znak: PL-IN.7024.18.2015.AF, skierowano do Sądu Rejonowego w Płocku, II Wydział Karny, wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za spowodowanie wprowadzenia do ziemi, na terenie działki, na której
znajduje się przedmiotowa instalacja, ścieków przemysłowych, stanowiących odcieki
z pryzm odpadów, bez ich oczyszczenia. Wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r., wydanym
w trybie nakazowym, Sąd Rejonowy w Płocku uznał za winnego wskazanego przez
WIOŚ, przedstawiciela firmy ECORIVER Sp. z o.o. zarzucanego mu czynu – wprowadzenia do ziemi, na terenie działki, na której znajduje się przedmiotowa instalacja,
ścieków przemysłowych, stanowiących odcieki z pryzm odpadów, bez oczyszczenia
i skazał go na karę grzywny w kwocie 3000 zł.
Pismem z dnia 25 maja 2015 r., znak: PL-IN.7024.18.2015.AF, skierowano do
Sądu Rejonowego w Płocku, II Wydział Karny, wniosek o ukaranie osób odpowiedzialnych za niewykonanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska z dnia 16 lipca 2014 r. wstrzymującej użytkowanie instalacji.
Jednocześnie informuję, że Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie w dalszym ciągu podejmował wobec firmy ECORIVER Sp. z o.o. wszelkie,
przewidziane prawem działania, w celu doprowadzenia do przestrzegania przez ww.
podmiot przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Powyższa informacja została przekazana także w wersji edytowalnej na adres
e-mail:odpowiedzi@senat.gov.pl
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Adam Ludwikowski
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W związku z uzyskaną odpowiedzią na pismo z dnia 26 marca 2015 r.
(sygn. DTK.VI.054.11.2015.JW.1) proszę o wyjaśnienie następujących
kwestii:
1. Na jakim etapie jest realizacja projektu elektryfikacji linii E30 na odcinku Węgliniec – granica państwa?
2. Jakie przeszkody techniczne i finansowe uniemożliwiają uruchomienie bezpośredniego połączenia Węgliniec – Warszawa?
3. Kiedy na dworcach w Zgorzelcu i Węglińcu zostaną oddane do użytku
toalety dla pasażerów?
4. Kiedy zostanie przeprowadzony remont niszczejącego kompleksu
dworcowego w Węglińcu?
5. Czy istnieje możliwość zorganizowania parkingu dla podróżnych na
terenie węzła kolejowego w Węglińcu, zachęcającego do korzystania z połączeń kolejowych?
6. Czy istnieją techniczne przeszkody do przejazdu pociągu Pendolino na
odcinku Węgliniec – Warszawa?
Wszyscy doskonale wiedzą, że Węgliniec to miejscowość licząca około
trzech tysięcy mieszkańców, ale węzeł kolejowy w Węglińcu należy do największych w Polsce. Może skomunikować cały obszar południowo-zachodniej Polski, to jest powiaty: zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, lwówecki,
żarski i żagański. Bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą pozwoliłoby na korzystanie z usług kolei mieszkańcom Legnicy, Chojnowa, powiatów
jaworskiego, złotoryjskiego i całego Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. To blisko milion mieszkańców. Jeżeli ten argument jest niewystarczający, podam inny. Dzięki połączeniu ze Zgorzelcem, które mogłoby zostać
przedłużone do Görlitz, z usług kolei mogliby korzystać obywatele Niemiec
z całej Saksonii i nie tylko.
Dzisiaj młodzież z Dolnego Śląska studiuje nie tylko we Wrocławiu, ale
również w Opolu, Katowicach, Krakowie czy samej Warszawie. Linia kolejowa E30 została zmodernizowana do prędkości umożliwiającej poruszanie się również pociągu Pendolino. Tylko na odcinek ze Zgorzelca do Opola
wydano na modernizację torów ponad 3 miliardy zł. Jestem przekonany,
że najwyższy czas, by skończyć z poglądem, że na kolei nic się nie opłaca.
Liczę, że Pani Minister doprowadzi do zakończenia tego niesławnego wykluczenia kolejowego zachodnich rubieży. Przez wiele lat realizowane były przecież bezpośrednie połączenia ze Zgorzelca do Warszawy i Krakowa, a nawet
Przemyśla.
Wprowadzone połączenie do Węglińca, po elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec, mogłoby zostać przedłużone do granicy państwa, a do tego
czasu kolej zyskałaby wielu pasażerów, którzy nie uciekną do innych przewoźników drogowych czy nawet lotniczych. Testem weryfikującym zapotrzebowanie na połączenie Węgliniec – Warszawa mógłby być pociąg TLK PKP
Intercity, wprowadzony do rozkładu jazdy planowanego w grudniu. Działając w imieniu wielu mieszkańców oraz mając wsparcie wielu samorządów,
liczę na konkretne i precyzyjne odpowiedzi.
Z wyrazami szacunku
Jan Michalski
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Odpowiedź
Warszawa, 15 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Jana Michalskiego podczas
74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r., przekazanym przy piśmie nr BPS/043-74-3206/15 z dnia 14 maja 2015 r., przedstawiam następujące informacje.
Odpowiadając na pytanie o projekt elektryfikacji linii E30 na odcinku Węgliniec
– granica państwa informuję, że obecnie realizowany jest VI etap projektu „Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku Węgliniec – Zgorzelec”, obejmujący aspekty środowiskowe. Wykonawca przygotował wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentację umożliwiającą
przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Ponadto opracowywane są projekty budowlane oraz podsumowanie fazy II, zakończenie etapu planowane jest na wrzesień 2015 r.
Elektryfikacja linii nr 274 i 278 na przedmiotowym odcinku, według „Dokumentu
Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do
2030 roku)”, przewidziana jest przez stronę polską do złożenia w ramach konkursu
CEF w 2016 roku. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania finansowania.
Wartość projektu wynosi ok. 100 mln zł.
Ponadto Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 przewiduje rewitalizację linii nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec.
W kwestii możliwości uruchomienia bezpośredniego połączenia Węgliniec – Warszawa pragnę wyjaśnić, że z technicznego punktu widzenia uruchomienie takiego połączenia jest wykonalne. Niemniej jednak warunkiem dla podjęcia przez przewoźnika
decyzji o kursowaniu danego pociągu jest zabezpieczenie danej usługi od strony finansowej – na zasadach komercyjnych lub w ramach służby publicznej.
W pierwszym z wymienionych przypadków przewoźnik określa liczbę pociągów
i ich relacje, a także politykę marketingową, wyłącznie na podstawie rachunku ekonomicznego i decyduje się na świadczenie usług jeżeli prognozowane przychody ze
sprzedaży biletów są wyższe niż szacowane koszty. PKP Intercity SA poinformowała,
że wdrożenie takiego połączenia w rozkładzie jazdy 2015/2016 jest rozważane. Przewoźnik zamierza dokonać analizy ekonomicznej, której wynik będzie determinował
wiążącą decyzję w zakresie wdrożenia ww. połączenia.
Ponadto minister właściwy do spraw transportu może zamawiać przewozy w ramach służby publicznej, tj. takie, które ze względu na ujemny wynik finansowy wymagają dofinansowania ze środków budżetowych na podstawie umowy o świadczenie
usług publicznych. Należy jednak podkreślić, że zamówienie pociągu międzywojewódzkiego na odcinku Wrocław – Węgliniec wymagałoby aktualizacji zapisów obowiązującej „Umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” zawartej z PKP Intercity SA.
Przedmiotowa umowa nie przewiduje dotowania połączeń na ww. odcinku, zaś
ujęty w umowie wykaz odcinków stanowi opis przedmiotu zamówienia, którego zmiana, jako istotnego elementu umowy, wymaga zgody w formie uchwały Rady Ministrów. W przypadku zamiaru jego zmiany konieczne jest uzasadnienie propozycji wraz
z określeniem prognozowanych skutków finansowych dla budżetu państwa, dlatego
też obecnie resort nie przewiduje możliwości modyfikacji zawartej umowy.
Odpowiadając na pytania dotyczące dworców kolejowych w Zgorzelcu i Węglińcu
pragnę podkreślić, że na dworcu kolejowym Zgorzelec toalety zostaną poddane drobnym naprawom o charakterze interwencyjnym i udostępnione pasażerom w bieżącym
miesiącu. W przypadku dworca kolejowego w Węglińcu zarządca dworca kolejowego
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przewiduje przeprowadzenie jego remontu. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przewidywane jest w roku 2015, a wykonanie robót w latach 2016–2017.
Ponadto tymczasowo zostanie podróżnym udostępniona toaleta przenośna. Możliwość
zorganizowania dla podróżnych parkingu na terenie stacji Węgliniec zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej remontu dworca.
W związku z pytaniem o techniczne przeszkody dla przejazdu pociągu Pendolino
na odcinku Węgliniec – Warszawa uprzejmie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem
przedstawionym przez PKP Intercity SA nie ma technicznych przeszkód dla kursowania składów Pendolino na wskazanym odcinku, jednakże przewozy takie nie są
planowane z przyczyn ekonomicznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przewozy obsługiwane składami Pendolino są uruchamiane wyłącznie na zasadach komercyjnych. Nie mogą więc być przedmiotem interwencji ministra właściwego do spraw
transportu, ponieważ brak jest podstawy prawnej do zobowiązywania przewoźnika by
świadczył tego typu usługi na danej trasie.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sławomir Żałobka
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Rafała Muchackiego
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Szanowna Pani Minister!
Przy okazji każdej z powodzi, jakie dotykają nasz kraj, powraca problem
sprawnego zarządzania, a zwłaszcza podejmowania decyzji, które w zwykłych okolicznościach poprzedzone są miesiącami uzgodnień i uzyskiwania
pozwoleń, zanim dojdzie do ich wykonania. Mam tu na myśli chociażby sprawę podjęcia decyzji o rozkopaniu wałów przeciwpowodziowych w sytuacji,
gdy z realnej oceny sytuacji dokonanej przez wójta/burmistrza/prezydenta
miasta wynika, że jest to w danym momencie najlepsze rozwiązanie.
Z informacji, jakie posiadam, wynika, że poszkodowana w wyniku powodzi w 2010 r. gmina Czechowice-Dziedzice wielokrotnie składała wniosek
o wyeliminowanie z obowiązującego systemu prawnego uregulowań wpływających na znaczne opóźnienie możliwości działania w sytuacjach kryzysowych, w przypadku zaistnienia których czas ma kluczowe znaczenie.
Proszę zatem o informację o tym, jakie rozwiązania legislacyjne zostały podjęte od 2010 r. w celu umożliwienia władzom lokalnym uzyskania
realnego narzędzia pozwalającego na podejmowanie działań w sytuacjach
kryzysowych. Chodzi tu na przykład o sugerowane przez gminę Czechowice-Dziedzice dopuszczenie do podejmowania przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast decyzji o rozkopaniu wałów przeciwpowodziowych w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia ludzi i/lub ich mienia w czasie powodzi.
Proszę również o informację o tym, czy takie głosy władz lokalnych były
przez ministerstwo gromadzone w celu analizy ich zasadności oraz ewentualnego wdrożenia zmian.
Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 20 maja 2015 r.
Pan
Andrzej Halicki
Minister Administracji i Cyfryzacji
Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 6 oraz art. 80 pkt 17 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.), w załączeniu
uprzejmie przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie Senatora RP Pana Rafała Muchackiego złożone podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015
roku w sprawie możliwości podejmowania decyzji przez władze lokalne w sytuacjach
kryzysowych.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź
MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 9 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, przy piśmie
z dnia 20 maja 2015 r. (BMP-0724-3-4/2015/EW) oświadczenie, złożone przez Senatora RP Pana Rafała Muchackiego złożone podczas 74. posiedzenia Senatu RP
w dniu 7 maja 2015 r. w sprawie możliwości podejmowania decyzji przez władze
lokalne w sytuacjach kryzysowych (BPS/043-74-3207/15), uprzejmie informuję, że
w związku z ogromnymi stratami, jakie spowodowały zdarzenia klęskowe mające
miejsce w 2010 r., niezbędne było skierowanie szczególnej pomocy do podmiotów poszkodowanych. Przygotowany został szereg rozwiązań prawnych związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej. W szczególności wskazać
należy na ustawę z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.).
Ustawa ta zawierała uregulowania odnoszące się zarówno do osób fizycznych i osób
prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
które na skutek powodzi lub osuwisk ziemi doznały szkód majątkowych lub utraciły,
chociażby czasowo, możliwość korzystania z posiadanej nieruchomości lub lokalu.
Podkreślić należy, ze ww. ustawa ma zastosowanie do skutków zdarzeń mających
miejsce tylko w 2010 r.
Uwzględniając doświadczenia związane z udzielaniem pomocy poszkodowanym
podczas powodzi z 2010 r., opracowany został projekt ustawy określający rozwiązania, które będą mogły znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia innych powodzi
w przyszłości. W konsekwencji prac nad tym projektem, dnia 16 września 2011 r.
przyjęta została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.). Akt ten przewiduje m.in.:
1) umożliwienie zbywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe na rzecz poszkodowanych
w trybie bezprzetargowym;
2) możliwość przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych m.in. na: utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego utraconego w wyniku powodzi oraz usuwanie barier architektonicznych powstałych w wyniku powodzi;
3) udzielanie pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
na refundację wynagrodzeń pracowników;
4) zwolnienie od podatku dochodowego oraz opłat administracyjnych;
5) zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
6) udzielenie preferencyjnych, umarzalnych pożyczek dla przedsiębiorców w kwocie do 50 tys. zł finansowanych ze środków budżetu państwa;
7) możliwość otrzymania przez gminy dotacji przeznaczonej na zadania własne
związane z usuwaniem skutków powodzi w wysokości do 100% wartości zadania, jeżeli straty poniesione przez gminę przekroczyły 50% planowanych dochodów własnych za rok poprzedzający rok wystąpienia powodzi;
8) udzielanie gminom z budżetu państwa dotacji w wysokości równej sumie wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów za uczestnictwo
w działaniu ratowniczym związanym z powodzią;
9) zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku odbudowy, remontu lub rozbiórki urządzeń wodnych, uszkodzonych lub zniszczonych na skutek powodzi;
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10) udzielanie pożyczek poszkodowanym przedsiębiorcom w wysokości do 50 tys. zł
na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi.
Rozwiązania przewidziane ww. ustawą mogą być stosowane w przypadku wydania
przez Radę Ministrów rozporządzenia określającego wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w powołanej ustawie. Rozporządzenie to wydawane jest,
na podstawie danych przekazanych Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów, w przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących konieczność
zastosowania szczególnych rozwiązań określonych w ustawie, gdy środki zastosowane
przez właściwe organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się niewystarczające.
Szczególnie intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne mające miejsce
w 2010 r., powodujące powodzie i powstawanie osunięć mas ziemnych, wskazały
na konieczność uelastycznienia obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie
uproszczenia procedur i przyspieszenia procesu odbudowy zniszczonych i uszkodzonych przez żywioł obiektów budowlanych, a także wprowadzenia nowych regulacji
ograniczających w przyszłości negatywne skutki działania żywiołu. Dnia 6 sierpnia
2010 r. znowelizowana została ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 908, z późn. zm.). Obecnie
ustawa przewiduje m.in.:
1) możliwość skorzystania przez podmioty, których obiekty budowlane zostały
uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianych
w ww. ustawie – w szczególności zamiast pozwolenia na budowę wystarczające
będzie zgłoszenie budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku zamiaru wykonywania prac remontowych zgłoszenie takich prac nie będzie wymagane;
2) możliwość odbudowy, w odrębnym trybie określonym ustawą, zniszczonych
obiektów budowlanych w innym niż dotychczas miejscu, ze względu na występujące zagrożenia;
3) możliwość relokacji mieszkańców z terenów zagrożonych ponownym działaniem żywiołu poprzez sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów odbudowy (MPO);
4) przyznanie organom gminy kompetencji do uchwalenia aktów prawa miejscowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Rozwiązania przewidziane ww. ustawą mają zastosowanie w przypadku wydania
przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, rozporządzenia określającego gminy lub miejscowości, w których
stosuje się te zasady.
Podsumowując, po zdarzeniach klęskowych z 2010 r. przyjęte zostały rozwiązania,
które w istotny sposób usprawniły system zarządzania kryzysowego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Odnosząc się do wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa zmierzających do wzmocnienia kompetencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast poprzez dopuszczenie podejmowania przez nich decyzji o rozkopaniu wału przeciwpowodziowego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i mienia w czasie powodzi informuję, że
kwestie te pozostają w kompetencji Ministra Środowiska, który jest organem właściwym w zakresie uregulowanym w ustawie Prawo wodne. Niezależnie od powyższego
należy podkreślić, iż wprowadzenie takiej możliwości budzi poważne wątpliwości. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż intencjonalne przerwanie wału przeciwpowodziowego
może mieć wpływ na znacznie większy obszar niż gmina, a w konsekwencji wpływ
na życie i zdrowie znacznej liczby ludności zamieszkujących na obszarach sąsiadujących z gminą, na terenie której nastąpiłoby przerwanie wału. Władcze postanowienie o takim działaniu wymaga zatem skoordynowanych działań na wielu poziomach
zarządzania kryzysowego, w tym przynajmniej na poziomie wojewódzkim, a nawet
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w takim przypadku decyzja powinna zostać poprzedzona konsultacjami z wojewodą
administrującym na terenach położonych poniżej terenu, który będzie zalany wskutek naruszenia ciągłości obwałowań. Podkreślenia wymaga także to, iż przerwanie
wału generuje wysokie koszty związane ze stratami wywołanymi zniszczeniem mienia
(w tym prywatnego i samorządowego) zalanego w wyniku przerwania wału, koszty
związane z odbudową wału, jak również koszty wynikające z użycia ciężkiego sprzętu
lub innych środków niezbędnych do przerwania ciągłości obwałowań.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że w opinii MAC propozycja Burmistrza Czechowic-Dziedzic, dot. podejmowania decyzji o przerwaniu wału na poziomie gminy, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.
Z poważaniem
MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z up. Stanisław Huskowski
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako organ
administracji państwowej istnieje od blisko dwudziestu pięciu lat. Powołany
na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (DzU z 1991 r. nr 46 poz. 201) dzisiaj działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r.
nr 127 poz. 721, z późn. zm.). Co ciekawe, obecnie obowiązująca ustawa jest
efektem zmian nałożonych w przeciągu ostatnich piętnastu lat aż sześćdziesięciokrotnie.
Problemowy, bo nakładający wiele zobowiązań na pracodawców, charakter PFRON skutkuje nieprzerwaną dyskusją nad kształtem stanowionego
w przywołanej ustawie prawa. Niestety, dyskurs ten nie zawsze podyktowany jest szlachetnymi intencjami i zrozumieniem celów instytucji będącej
wyrazem solidaryzmu społecznego. Zdarza się, iż podmioty lobbujące za
zmianą wskazanej ustawy w istocie mają na uwadze przede wszystkim
wygraną rywalizację biznesową i pomijają niejako interes poszkodowanych
przez los niepełnosprawnych oraz ich miejsce w społeczeństwie.
O takie właśnie intencje niektórzy eksperci oskarżają ostatnio dwie organizacje skupiające dużych pracodawców: Konfederację Lewiatan oraz Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Obecnie istnieje zapis umożliwiający udzielenie ulg w ramach obowiązującej składki (po spełnieniu wielu warunków – nawet do 100%) przez firmy
zatrudniające osoby niepełnosprawne w odpowiedniej proporcji i świadczące odpowiednie usługi (najczęściej ochroniarskie i porządkowe). Pracodawcy
chcą jednak, aby tę część ustawy zmienić w sposób uniemożliwiający udzielenie ulgi większej niż 30%.
Zdaniem autora przedstawiciele wspomnianych organizacji zabiegający
o zmianę ustawy – chodzi konkretnie o art. 22 – reprezentują interesy swoich
członków, którzy albo wcale takich ulg nie udzielają, albo udzielają ich na
poziomie do 10%. Nowy zapis w konsekwencji wyeliminuje z rynku wiele
małych i średnich podmiotów, będących nie tylko konkurencją dla większych
firm, ale przede wszystkim nieocenionym źródłem miejsc pracy najcenniejszych z perspektywy osób niepełnosprawnych.
Z uwagi na poważny zarzut sformułowany przez autora tekstu odnośnie
do lobbingu organizacji pracodawców na rzecz swoich członków przy jednoczesnym pomijaniu istoty działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie proponowanej przez organizacje pracodawców zmiany w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
2. Czy podległy Panu Ministrowi resort planuje zainicjowanie istotnych
poprawek w zakresie obowiązkowych składek na PFRON i ewentualnych
ulg w tym zakresie?
3. Czy uważa Pan za konieczne znowelizowanie prawa regulującego
działalność PFRON? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
Warszawa, 5.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do Oświadczenia złożonego w dniu 7 maja 2015 r. przez Senatora
Jarosława Obremskiego, w sprawie planowanych zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam, że od
2004 r. ulgi, o których mowa w art. 22 ustawy nigdy nie mogą pokrywać 100% należnej wpłaty (mogą obniżać wpłatę maksymalnie w 80%).
Natomiast publikowane w Internecie projekty nowelizacji w tym zakresie nie są
projektami będącymi przedmiotem prac parlamentarnych. Ponadto podkreślam, że
nie ma projektu rządowego dotyczącego zmiany art. 22 ww. ustawy. Oznacza to, że
wspomniane projekty nie weszły na ścieżkę legislacyjną ani jako projekty rządowe, ani
jako projekty parlamentarne ani jako projekty obywatelskie.
Dopiero po formalnym zainicjowaniu procesu legislacyjnego, resort pracy będzie
mógł odnieść się do propozycji zmian w ramach uzgadniania stanowiska Rady Ministrów do tego projektu.
Odnosząc się natomiast do trzeciego pytania Pana Senatora, dotyczącego znowelizowania prawa regulującego działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) wyjaśniam, że zmiany w tym zakresie zostały dokonane
ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r, o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1457). Nowelizacja utrzymuje dotychczasowy stan prawny dotyczący
statusu i organizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Odstąpiono od mających wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. zmian pozbawiających
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobowości prawnej.
Jednocześnie pragnę wskazać, że Najwyższa Izba Kontroli dokonując corocznych
kontroli od kilku lat pozytywnie ocenia działalność PFRON.
Biorąc pod uwagę powyższe nie widzę potrzeby nowelizacji przepisów regulujących
działalność PFRON.
Z szacunkiem
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Szanowny Panie Ministrze!
Wstrzymywałem się do tej pory z podjęciem tego tematu, by zachować
należną mu powagę i nie być posądzonym o prowokowanie wyborczych tematów zastępczych.
Jestem zaniepokojony wypowiedziami Janusza Palikota sprawującego
mandat posła na Sejm RP. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski opublikowanym 7 marca 2015 r. odnosi się on do pytań o hipotetyczne zachowanie
w przypadku ataku zbrojnego na Rzeczpospolitą Polską. Odpowiada: „Lepiej
się poddać, niż prowadzić wojnę. Nie można przelać ani jednej kropli polskiej
krwi”. Mówi też: „Nie walczę za kraj, nie pozwalam na rozlew krwi”.
Szanowny Panie Ministrze, czy takie wypowiedzi pozostają w zgodności
zarówno z Konstytucją RP, jak i ustawą o sprawowaniu mandatu posła i senatora, które zobowiązują do strzeżenia suwerenności? Mam tu na myśli słowa roty, przysięgi: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec
suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej”. Odmowa złożenia przysięgi jest równoznaczna
z rezygnacją z mandatu. Czy jawne głoszenie gotowości sprzeniewierzenia
się przysiędze nie jest tożsame z odmową lub nieważnością jej złożenia? Czy
jawne zapowiedzi posła dotyczące niepełnienia swej misji w tak podstawowym zakresie, jakim jest strzeżenie suwerenności państwowej, nie dyskwalifikują go w świetle ustawy zasadniczej?
Jakie są możliwości prawne weryfikacji tego, czy mandat w tym przypadku sprawowany jest legalnie oraz czy głoszenie takich tez nie jest samo
w sobie łamaniem prawa? Jakie konsekwencje takich czynów powinien wyciągnąć aparat państwowy powołany do strzeżenia ładu konstytucyjnego
w Rzeczypospolitej?
Pozostaję z szacunkiem
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 16 czerwca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Obremskiego
podczas 74. posiedzenia Senatu RP dotyczące wypowiedzi posła na Sejm RP Janusza
Palikota udzielonej Wirtualnej Polsce, uprzejmie informuję.
Zgodnie z brzmieniem art. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 ze zm.) każdy z ministrów jest właściwy
w zakresie działu, którym kieruje. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy: sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym
z przepisów odrębnych, wykonywania kar oraz środków wychowawczych. Minister
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właściwy do spraw sprawiedliwości jest również właściwy w sprawach sądownictwa
w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.
Udzielenie odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania leży poza zakresem właściwości Ministra Sprawiedliwości, a zatem w ramach swoich kompetencji Minister Sprawiedliwości nie ma prawa decydować o ważności mandatu posła na Sejm RP.
Jednocześnie należy wskazać, iż w podejmowanych w wystąpieniu kwestiach właściwa jest Komisja Etyki Poselskiej, która rozpatruje z własnej inicjatywy sprawy zarzutów zachowania się w sposób nieodpowiadający godności posła. Komisja bierze
pod uwagę wnioski zgłaszane przez inne organy Sejmu oraz posłów, a także przez inne
podmioty.
Komisja w sprawach posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający
godności posła wydaje rozstrzygnięcia na podstawie „Zasad etyki poselskiej”.
Po rozpatrzeniu sprawy i stwierdzeniu naruszenia przez posła „Zasad etyki poselskiej”, Komisja może w drodze uchwały:
1. zwrócić posłowi uwagę,
2. udzielić posłowi upomnienia,
3. udzielić posłowi nagany.
W przypadku, gdy zachowanie posła spełnia przesłanki naruszenia przepisów
prawa możliwe jest również skierowanie do Prokuratora Generalnego zawiadomienia
o możliwości popełnienia przestępstwa.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Szanowny Panie Ministrze!
Posiadanie broni palnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga pozwolenia. Aby taki dokument otrzymać, należy przejść długotrwałą procedurę, której zwieńczeniem jest uzyskanie (lub nie) pięcioletniego pozwolenia na broń.
Oczywiście wszelkie dysfunkcje związane ze zdrowiem fizycznym są skuteczną przeszkodą w ubieganiu się o taki dokument. Co pięć lat pozwolenie
musi być odnawiane – wiąże się to z ponownym dostarczeniem zaświadczenia o niekaralności, oraz opinii dzielnicowego. Nie jest jednak konieczne
dostarczenie zaświadczenia od lekarza psychiatry, który po wcześniej przeprowadzonych badaniach wydałby opinię na temat zdrowia psychicznego
osoby ubiegającej się o pozwolenie na posiadanie tak wysoce niebezpiecznego narzędzia, jakim niewątpliwie jest broń palna znajdująca się w rękach
nieodpowiedniego człowieka.
Z uwagi na to, że temat ten coraz częściej pojawia się w mediach, wywołany zresztą przez poprzedniego ministra sprawiedliwości, chciałbym zadać
Panu Ministrowi poniższe pytania.
1. Czy w najbliższym czasie planowane jest dokonanie znaczących
zmian mających na celu ułatwienie lub utrudnienie procedury starania się
o pozwolenie na posiadanie broni palnej?
2. Czy jest możliwe zastąpienie dotychczas niezbędnych dokumentów
tylko jednym – zaświadczeniem od lekarza psychiatry?
Jarosław Obremski

Stanowisko
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 21 maja 2015 r.
Pan
Marcin Wereszczyński
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych
Szanowny Panie Dyrektorze,
w załączeniu uprzejmie przekazuję, według właściwości, oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Obremskiego podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu
7 maja 2015 r. Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1265) oświadczenie powyższe przekazuję urzędowi zapewniającemu obsługę właściwego w sprawie Ministra, z prośbą o udzielenie
odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP.
Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Legislacyjnego
Wojciech Ulitko
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Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, 22 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. BPS/043-74-3210/15),
przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jarosława Obremskiego podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 roku w sprawie
pozwoleń na broń palną uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie pragnę wskazać, że zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu
za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez
cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego
przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Ponadto pragnę wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 6 i 7 ww. ustawy, pozwolenie na
posiadanie broni wydawane jest na czas nieokreślony, a w przypadku broni palnej
wydanej w celach ochrony osobistej albo ochrony osób i mienia stanowi jednocześnie
pozwolenie na posiadanie broni gazowej i alarmowej.
Należy uwzględnić, iż w celu uzyskania pozwolenia na broń osoba zainteresowana
musi spełnić kryteria ustawowe m.in. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posiadania broni oraz nie wykazywać istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
Podkreślenia wymaga ponadto, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenia
na broń nie wydaje się osobom:
1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375
z późn. zm.), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
– przeciwko życiu i zdrowiu,
– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł
z miejsca zdarzenia.
W związku z powyższym, stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji, osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń palną przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa, stwierdzające, że osoba zainteresowana nie należy do osób wymienionych
w ww. art. 15 ust. 1 pkt 2–4, a które potwierdzają, że może dysponować bronią.
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Zakres badań lekarskich osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby
posiadającej pozwolenie na broń określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.).
Zgodnie z §2 ust. 1 ww. rozporządzenia, badania obejmują ogólną ocenę stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu
narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu, badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym badanie przeprowadzone przez lekarza psychiatrę,
lekarza okulistę oraz konsultacje innych specjalistów i badania, które lekarz uzna za
niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zdrowia.
Należy również wskazać, że zgodnie z §3 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, badanie psychologiczne obejmuje określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby zainteresowanej.
Doprecyzować należy, iż osoby, którym organ Policji wydał pozwolenie na broń
w celach ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia są zobligowane, raz na pięć
lat, przedłożyć aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do posługiwania się bronią, zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy. Pozostałe
kategorie pozwoleń na broń np. do celów sportowych, kolekcjonerskich czy myśliwskich nie zostały przez ustawodawcę objęte obowiązkiem cyklicznego przedstawiania
wskazanych orzeczeń.
Dodać również należy, że zgodnie z art. 15 ust. 5 ww. ustawy, w przypadku ujawnienia okoliczności uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na
broń należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4, właściwy organ Policji
może zobowiązać do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz przedstawienia wydanych orzeczeń. Niewypełnienie tego obowiązku może
skutkować cofnięciem pozwolenia na broń.
Przedstawiając powyższe oraz mając na uwadze, że osoba posiadająca broń palną
nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie, otoczenia oraz szeroko rozumianego
bezpieczeństwa publicznego, jak również fakt, iż obecnie obowiązujący zakres badań
lekarskich jest wystarczający i pozwala wyeliminować osoby, które nie powinny dysponować bronią, w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wprowadzenie zmian
legislacyjnych w ww. zakresie nie znajduje uzasadnienia.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z up. Stanisław Rakoczy
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zapoznałem się z informacjami przedstawionymi przez
przedstawicieli środowiska kuratorów sądowych w moim okręgu wyborczym.
W związku z tym jestem zmuszony wyrazić głębokie zaniepokojenie aktualną
sytuacją kuratorskiej służby sądowej. Poruszany problem opisuję na przykładzie mojego okręgu wyborczego w Małopolsce zachodniej, niemniej po zagłębieniu się w temat jestem w stanie stwierdzić, iż problematyczna kwestia
ma zasięg ogólnopolski. Ministerstwo Sprawiedliwości z założenia powinno
przywiązywać istotną wagę do roli kuratorskiej służby sądowej w procesie
realizacji polityki państwa wobec zjawisk ogólnie pojętej przestępczości oraz
patologii w rodzinie, zwłaszcza iż z analizy zakresu obowiązków wynika, że
w Polsce kuratorska służba sądowa wykonuje wiele zadań, które w innych
krajach europejskich realizuje kilka wyspecjalizowanych służb.
Z mocy art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
kuratorzy zawodowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze diagnostycznym, wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym
i kontrolnym związane z wykonaniem orzeczeń sądu. Zadania te wykonują
w środowisku zamieszkania lub pobytu osób, których dotyczy postępowanie
sądowe. Na przykładzie obszaru, jaki reprezentuję w polskim parlamencie,
widać, iż nie jest to łatwe ze względu na specyfikę terenu, jego ukształtowanie oraz duże odległości. Oprócz sprawowania standardowego dozoru nad,
statystycznie, setką dozorowanych każdy kurator dostarcza sądom rodzinnym i karnym materiał diagnostyczny. Kuratorzy realizują również funkcję
wspierającą i korekcyjno-wychowawczą oraz pełnią rolę ochronną wobec
dzieci, których rodzicom ograniczono władzę rodzicielską. Ponadto, służba ta wykonuje różnorodne zadania kontrolne wobec osób podlegających
opiece, kurateli, przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach
opiekuńczych, osób skazanych za przestępstwa i wykroczenia, udziela pomocy materialnej osobom zwalnianym z zakładów karnych, a od roku 2008
uczestniczy także w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (SDE).
Reasumując, stwierdzam, że kuratorzy sądowi stanowią podstawową instytucję zajmującą się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, które
naruszają porządek prawny. Tymczasem od kilku lat pogłębia się problem
związany z regularnym wzrostem liczby obowiązków w zakresie wykonywania zadań zarówno w terenie, jak i w siedzibie sądów. W zespołach kuratorskiej służby sądowej na kuratorów spada coraz więcej czynności biurowych,
co powiązane jest z niewystarczającym poziomem obsługi sekretarskiej
i stwarza zagrożenie polegające na obniżeniu skuteczności działań probacyjnych, co już teraz bezrefleksyjnie resort wytyka tej grupie zawodowej, nie
biorąc pod uwagę konieczności wsparcia kuratorów w zakresie wzrostu etatyzacji, polepszenia warunków materialno-technicznych kurateli, jak również
wzrostu zamrożonych wynagrodzeń dla pracowników kurateli sądowej.
Według Krajowej Rady Kuratorów średnie obciążenie pracą kuratorów
sądowych osiągnęło w ubiegłym roku górną granicę, a potwierdzają to informacje przekazane przez przedstawicieli tego środowiska. Nowe zadania
i czynności wynikające z nowelizowanych przepisów stanowią według kuratorów dodatkowe obciążenie pracą i stresem zawodowym. Lista zadań
do wykonania przez kuratorów sądowych jest niezwykle rozbudowana,
tymczasem w obecnej sytuacji państwa nie widać alternatywy dla systemu
kurateli sądowej, dlatego też jedynym sposobem na rozwiązanie problemu
jest inwestowanie w kuratelę – niezbędne jest natychmiastowe zwiększenie
środków finansowych stosownie do nakładu obowiązków.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do przedstawionych informacji, zaprezentowanie stanowiska oraz planów Ministerstwa
Sprawiedliwości w sprawie wsparcia pracy kuratorów sądowych.
Z poważaniem
Andrzej Pająk
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Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 18.06.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Andrzeja Pająka
podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. w sprawie kuratorskiej
służby sądowej uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Oświadczenie Pana Senatora wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją kuratorskiej
służby sądowej, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i w odniesieniu do okręgu
wyborczego Pana Senatora, obejmującego zachodnią Małopolskę. W oparciu o informacje dostarczane przez przedstawicieli lokalnego środowiska kuratorów sądowych
oświadczenie formułuje tezę o pogłębiającym się od lat problemie związanym z regularnym wzrostem liczby obowiązków kuratorskiej służby sądowej, coraz większej
liczbie wykonywanych przez kuratelę czynności biurowych oraz perspektywie dalszego wzrostu obciążenia pracą w związku z nowelizacjami Kodeksu karnego i Kodeksu
karnego wykonawczego. Receptą na dramatyczną, w opinii Pana Senatora, sytuację
kuratorów sądowych powinien być natychmiastowy wzrost nakładów finansowych na
funkcjonowanie kurateli, z przeznaczeniem na zwiększenie etatyzacji, polepszenie warunków materialno-technicznych oraz podwyżkę wynagrodzeń.
Przedstawiona w oświadczeniu diagnoza warunków pracy kuratorskiej służby
sądowej w Polsce, sformułowana wyłącznie na podstawie deklaracji przedstawicieli
środowiska zawodowego, nieoparta na obiektywnych przesłankach, nie odzwierciedla
rzeczywistej sytuacji grupy zawodowej kuratorów sądowych, jej faktycznych obciążeń
oraz perspektyw na przyszłość. Jako taka wymaga weryfikacji przez pryzmat obiektywnych danych i okoliczności, których wymowa w żadnym razie nie potwierdza alarmującego stanu kuratorskiej służby sądowej w zakresie obciążeń pracą oraz warunków materialno-technicznych. W istocie ukazuje tendencje korzystne i odwrotne od
deklarowanych przez przedstawicieli grupy zawodowej kuratorów sądowych, negując
potrzebę pilnej interwencji oraz szczególnego i uprzywilejowanego traktowania w odniesieniu do innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości.
Analizując sytuację kurateli sądowej w Polsce należy przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 795 z późn. zm.) kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym,
związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Od czasu wejścia w życie tej ustawy, tj. od
dnia 1 stycznia 2002 r. zakres przedmiotowy zadań wykonywanych przez kuratorów
sądowych nie podlegał istotnym zmianom. Nieznacznemu poszerzeniu uległ jedynie wynikający z przepisów szczególnych katalog podejmowanych przez kuratorów sądowych
czynności, co spowodowane było koniecznością usprawnienia postępowań wykonawczych i nie jest równoznaczne ze zwiększeniem obciążenia pracą tej grupy zawodowej.
Obrazują to dane statystyczne za lata 2007–2014, które wskazują na systematyczny i w niektórych kategoriach bardzo znaczący spadek liczby wykonywanych zadań, w tym przede wszystkim zadań najtrudniejszych, wymagających od kuratorów
największego zaangażowania. Liczba spraw w zespołach kuratorskiej służby sądowej
wykonujących orzeczenia w sprawach karnych (tj. dozorów, spraw dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności, kontroli wykonania obowiązków w okresie próby
i innych) w 2007 r. wyniosła 672.496, w 2009 r. – 450.044, w 2011 r. – 443.953,
a w 2014 r. – 380.045. Liczby spraw w pionie kurateli rodzinnej (nadzory dotyczące
spraw opiekuńczych, nadzory dotyczące spraw nieletnich i inne) kształtowały się na-
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tomiast następująco – 207.732 sprawy w 2007 r., 191.396 spraw w 2009 r., 179.816
spraw w 2011 r. oraz 172.047 spraw w 2014 r.1 Szczegółową strukturę oraz wieloletnie tendencje w zakresie liczby zadań wykonywanych przez kuratorską służbę sądową
w pionie karnym i w pionie rodzinnym przedstawiają poniższe zestawienia:
Liczba spraw kuratorów sądowych
wykonujących orzeczenia w sprawach karnych
Stan na koniec okresu statystycznego

Źródło: dane Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawozdanie statystyczne MS-S40

Liczba spraw w zespołach kuratorskiej służby sądowej
wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
(stan na koniec okresu statystycznego)

Źródło: sprawozdania statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości o symbolu MS-s40

Wyraźnie dostrzegalne sukcesywne zmniejszanie się ogólnej liczby spraw jest
wynikiem zarówno realizowanej obecnie polityki karnej państwa, zmierzającej m.in.
do ograniczenia wskaźnika liczby osób osadzonych w zakładach karnych (w którym
Polska przoduje na tle innych krajów europejskich) oraz stopniowego zwiększania
udziału kar i środków alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności, jak i notowanego od kilku lat spadku liczby rejestrowanych przez Policję przestępstw. Według
dostępnych danych liczba stwierdzonych w Polsce w 2014 r. przestępstw wyniosła
915.083. Jeszcze w 2003 r. było ich 1.466.643 przestępstwa. Na przestrzeni dwunastu lat liczba ujawnionych przestępstw spadła aż o 38%2. Naturalną konsekwencją
1

2

Wszystkie przedstawione w niniejszej odpowiedzi na oświadczenie senatorskie dane dotyczące kuratorskiej służby sądowej pochodzą ze sprawozdań Wydziału Statystycznej Informacji
Zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości o symbolu MS-S40 z działalności kuratorskiej służby
sądowej za lata 2007–2014.
Dane pochodzą z informacji statystycznej Komendy Głównej Policji, dostępnej na stronie internetowej www.statystyka.policja.pl
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tego stanu rzeczy był również bardzo istotny spadek liczby osób skazywanych przez
sądy – z ponad 508.000 osób w 2005 r. do ok. 307.000 osób w 2014 r.3 (czyli o prawie
40% w ciągu dziesięciolecia), a w dalszej kolejności – liczby spraw wpływających do
zespołów kuratorskiej służby sądowej.
Oba te czynniki, mianowicie wyraźny regres przestępczości w ciągu ostatniej dekady oraz polityka karna państwa promująca sankcje alternatywne wobec kary pozbawienia wolności spowodowały, że nie można uznać za uzasadnione twierdzeń o stale
zwiększającym się obciążeniu kuratorów sądowych pracą. Obciążenie to cechuje jednoznaczny i notowany od wielu lat trend spadkowy powiązany z ograniczaniem liczby zadań najtrudniejszych (zwłaszcza sprawowanych dozorów) na rzecz zadań, które
wymagają znacznie mniejszego nakładu pracy (zwłaszcza wykonywanych kar ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych). Należy podkreślić, że wzrost liczby
kar ograniczenia wolności jest zjawiskiem pożądanym, oczekiwanym i korzystnym
z punktu widzenia obciążenia pracą kurateli sądowej (trwają znacznie krócej, rzadko
powodują konieczność pracy w terenie, generują mniejszą sprawozdawczość), zwłaszcza że towarzyszy mu spadek liczby zarówno dozorów, które są zadaniami wymagającymi największego zaangażowania i nakładu pracy kuratora, jak i długotrwałych
spraw związanych z kontrolą obowiązków w okresie próby bez orzeczonego dozoru.
Co więcej, zakładać należy, że tendencje te utrzymają się w najbliższych latach ze
względu na spadający poziom przestępczości, głęboki niż demograficzny, coraz mniejszą liczbę skazań oraz zmniejszający się zakres stosowania przez sądy powszechne
środków probacji na rzecz kar alternatywnych wobec pozbawienia wolności, a w zakresie sądownictwa rodzinnego – na skutek wprowadzenia alternatywnych wobec nadzoru
kuratora sądowego form wspierania rodziny (np. instytucji asystenta rodziny).
Zważywszy na okoliczność, iż Pan Senator reprezentuje okręg wyborczy, który
w całości objęty jest właściwością terytorialną Sądu Okręgowego w Krakowie, należy
zauważyć, że tendencje w tym okręgu nie odbiegają od tendencji ogólnopolskich. Również w przypadku okręgu krakowskiego można zaobserwować sukcesywne zmniejszanie się liczby zadań wykonywanych przez kuratelę sądową, w tym zwłaszcza stopniowego zastępowania zadań związanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
pozbawienia wolności (dozorów i kontroli obowiązków w okresie próby bez dozoru)
zadaniami związanymi z wykonywaniem kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Liczbę zadań wykonywanych przez oba piony kurateli sądowej na
przestrzeni lat 2011–2014 odzwierciedlają poniższe zestawienia, uwzględniające obok
zadań podstawowych również wywiady środowiskowe:
Liczba spraw kuratorów sądowych
wykonujących orzeczenia w sprawach karnych – okręg krakowski
(stan na koniec okresu statystycznego)

Źródło: dane Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawozdanie statystyczne MS-S40
3

Dane pochodzą ze sprawozdań Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa
Sprawiedliwości o symbolu MS-S6r/MS-S6o w sprawie osób osądzonych w sądach rejonowych i okręgowych za lata 2005 i 2014.
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Liczba spraw kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia
w sprawach rodzinnych i nieletnich – okręg krakowski
(stan na koniec okresu statystycznego)

Źródło: dane Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawozdanie statystyczne MS-S40

W świetle przytoczonych danych za nieporozumienie należy uznać tezę o „regularnym wzroście liczby obowiązków”. W istocie mamy do czynienia z realnym i z pewnością odczuwalnym w indywidualnym referacie zawodowego kuratora sądowego spadkiem obciążeń, co jest naturalną konsekwencją spadku liczby dozorów (w sprawach
karnych) i nadzorów (w sprawach rodzinnych i nieletnich). W dalszej kolejności należy
wskazać, że formułowanie jakichkolwiek wniosków co do poziomu obciążenia pracą
oraz potrzeb organizacyjnych kurateli sądowej, w tym zwłaszcza związanych z etatyzacją i obsługą biurową, powinno uwzględniać całokształt statystycznego obrazu ruchu
spraw w zespołach kuratorskiej służby sądowej, a nie opierać się na subiektywnych
oświadczeniach i odczuciach przedstawicieli tej grupy zawodowej.
Nie ulega wątpliwości, że kuratorska służba sądowa, podobnie jak cały pion karny
polskiego wymiaru sprawiedliwości, stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi
z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396). Należy podkreślić, że celem tej ustawy jest przekonstruowanie polityki karnej państwa poprzez
ograniczenie zjawiska nadużywania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz stworzenie odpowiednich warunków do szerszego stosowania
kar i sankcji alternatywnych wobec pozbawienia wolności. Poprawa trafności orzecznictwa w założeniu powinna również przyczynić się do poprawy sytuacji w obszarze
wykonawstwa, ponoszącego szczególnie negatywne konsekwencje obecnie istniejących rozwiązań materialnoprawnych i praktyki orzeczniczej. Brak jest jednak podstaw
do twierdzenia, że jej konsekwencją będzie wzrost obciążenia kuratorów sądowych
pracą. Ustawa nie wprowadza dla kuratorów sądowych żadnych nowych jakościowo
zadań, natomiast spodziewana zmiana tendencji orzeczniczych spowoduje, że zmieni
się struktura tych zadań. Ograniczenie warunkowych zawieszeń kary pozbawienia
wolności, a co się z tym wiąże – liczby orzekanych dozorów, na rzecz innych kar wolnościowych spowoduje, że również w referatach kuratorów sądowych w dalszym ciągu
spadać będzie liczba dozorów, a ich miejsce zajmą inne, łatwiejsze zadania, w szczególności kara ograniczenia wolności. Zawężenie przesłanek warunkowego zawieszenia, skrócenie okresów próby, rozszerzenie podstaw zwolnienia od dozoru, ułatwienia
w zakresie stosowania kary grzywny samoistnej – to tylko niektóre przewidziane w nowelizacji rozwiązania korzystnie wpływające na poziom obciążenia kuratorów pracą.
Niezasadne jest zatem postrzeganie tej ustawy tylko przez pryzmat dodatkowych nakładanych na kuratelę obowiązków; w rzeczywistości ustawa uwolni zasoby kurateli
w jednym obszarze (zwłaszcza w zakresie dozorów i kontroli obowiązków w okresie
próby bez orzeczonego dozoru) i spowoduje ich przesunięcie do wykonywania zadań
innego rodzaju (w szczególności kary ograniczenia wolności).
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W kontekście sformułowanych przez Pana Senatora spostrzeżeń odnośnie do potrzeb etatowych kurateli przytoczyć również należy dane statystyczne obrazujące skalę wzrostu ogólnej liczby spraw wpływających do sądów powszechnych – w 2002 r.
liczba ta wynosiła 8,6 miliona, w 2013 r. już ponad 15,0 milionów, co oznacza dynamikę na poziomie 43%. Radykalne zwiększenie się liczby zadań nie skutkowało jednak
równie istotnym jak w przypadku kurateli sądowej wzrostem etatowym w grupach
zawodowych sędziów i urzędników sądowych. Na tym tle kuratorzy sądowi mogą być
postrzegani jako szczególnie dowartościowana grupa zawodowa. Analiza zmian w zakresie etatyzacji kuratorskiej służby sądowej wskazuje bowiem, że na przestrzeni lat
2002–2014 łączna liczba etatów kuratorskich wzrosła o ok. 45%, w tym liczba etatów
w pionie kurateli dla dorosłych aż o 83%. Konkretne informacje w tym zakresie zawiera poniższa tabela, obrazująca skalę wzrostu etatyzacji na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat:

Rok

Etaty kuratorów
zawodowych
dla dorosłych

Etaty kuratorów
zawodowych
rodzinnych

Łącznie kuratela zawodowa
z etatami aplikanckimi z wyłączeniem
kuratorów okręgowych i ich zastępców

2002

1730

1817

3593

2007

3103

1849

5023

2010

3130

1976

5183

2014

3167

2044

5211

Przytoczone dane, zwłaszcza wyraźna tendencja spadkowa w zakresie liczby najważniejszych spraw w zespołach kuratorskiej służby sądowej w połączeniu z dotychczasowym wzrostem liczby etatów, negują w chwili obecnej potrzebę dalszego podwyższania limitu etatów kurateli sądowej. W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości obecny
stan etatyzacji jest wystarczający w stosunku do faktycznego, wynikającego z poziomu przestępczości, zapotrzebowania na usługi profesjonalnej służby probacyjnej oraz
poziomu patologii objętej zakresem zadań sądownictwa rodzinnego.
Odrębnego potraktowania wymaga zagadnienie obsługi sekretarskiej zespołów kuratorskiej służby sądowej. Stosownie do art. 42 ustawy o kuratorach sądowych taką
obsługę mogą wykonywać pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz których
zespół wykonuje zadania (ust. 1) lub pracownicy sekretariatu zespołu, jeśli taki sekretariat został utworzony przez prezesa sądu (ust. 2). Prezes sądu rejonowego może
utworzyć sekretariat zespołu, którego pracami w takim przypadku kieruje kierownik
zespołu. W myśl obowiązujących przepisów prawnych wyodrębnienie sekretariatu zespołu kuratorskiego ma fakultatywny charakter i stanowi odstępstwo od generalnej
zasady wykonywania obsługi w ramach istniejącej struktury organizacyjnej danego
sądu rejonowego. Oznacza to, że sekretariaty zespołów kuratorskiej służby sądowej
powinny mieć zapewnioną obsługę biurową w jednej z dwóch wyżej opisanych form.
Z analizy danych statystycznych z działalności kuratorskiej służby sądowej wynika, że na dzień 31 grudnia 2014 roku funkcjonowało 527 zespołów kuratorskich,
spośród których 66 nie miało zapewnionej żadnej obsługi administracyjnej; w trybie
art. 41 ust. 1 u.ok.s. zapewniono ją 169 zespołom, a w trybie art. 41 ust. 2 u.ok.s. –
292 zespołom kuratorskim. Brak lub niedostateczny poziom obsługi administracyjnej
rzeczywiście powoduje, że kuratorzy zawodowi wykonują nieprzypisane im ustawowo
zadania i obowiązki, kosztem czynności merytorycznych.
Mając na względzie zakres obowiązków kuratorów sądowych oraz pamiętając
o wciąż istniejących niedostatkach w zakresie limitów zatrudnienia urzędników i innych pracowników sądów powszechnych, w celu zapewnienia sprawnego i bieżącego
wykonywania przez kuratorów sądowych ich zadań, resort sprawiedliwości pismem
z dn. 12 marca 2015 r. zwrócił się do prezesów oraz dyrektorów sądów apelacyjnych z prośbą o dokładne przeanalizowanie uwarunkowań w zakresie posiadanej
kadry wykonującej czynności administracyjno-biurowe, w szczególności obciążenia pracowników w tych wydziałach, na rzecz których kuratorzy sądowi wykonują
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swoje zadania, i rozważenie możliwości zapewnienia wszystkim zespołom kuratorskiej służby sądowej obsługi sekretarskiej w ramach posiadanego stanu zatrudnienia. Utrzymanie tendencji wzrostowej i docelowe zapewnienie obsługi sekretarskiej
wszystkim zespołom kuratorskiej służby sądowej uzależnione jest jednak od możliwości budżetowych i indywidualnych uwarunkowań poszczególnych sądów w zakresie posiadanej kadry urzędniczej.
Odnosząc się do zagadnienia wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych należy podkreślić, że sytuacja kuratorskiej służby sądowej jest charakterystyczna dla
większości grup zawodowych tzw. sfery budżetowej, których wynagrodzenia pozostają
zamrożone (czyli nie są waloryzowane) od 2010 r. Nie można w tym przypadku mówić
ani o uprzywilejowaniu ani o pokrzywdzeniu kuratorów sądowych, których zarobki
rzeczywiście nie rosły w ciągu ostatnich kilku lat, podobnie jak zarobki pracowników sądów i prokuratur, urzędników państwowych, pracowników służby cywilnej,
czy też wielu innych kategorii pracowników finansowanych ze środków publicznych.
Abstrahując od przyczyn takiego stanu rzeczy, spośród których najważniejszą było
dążenie do utrzymania równowagi finansów publicznych państwa, należy wskazać, że
zgodnie z Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2016, przyjętymi przez Radę
Ministrów na posiedzeniu w dn. 9 czerwca 2015 r., przewidywane jest przeznaczenie
dodatkowych środków w wysokości ok. 2 mld złotych na wynagrodzenia dla grup
pracowniczych, które dotychczas były objęte „zamrożeniem”. Jest to równoznaczne
z zapowiedzią waloryzacji w 2016 r. kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania
wysokości wynagrodzeń m.in. zawodowych kuratorów sądowych.
Podsumowując chciałbym podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie neguje
twierdzeń Pana Senatora o niezwykle ważnej roli, jaką w polskim systemie wymiaru
sprawiedliwości odgrywa kuratorska służba sądowa. Niewątpliwie stanowi ona niezwykle istotny element polityk państwa wobec zjawisk przestępczości i patologii w rodzinie. Bez tej służby państwowej trudno byłoby sobie wyobrazić należyte i sprawne
funkcjonowanie całej sfery wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych,
rodzinnych i nieletnich. Ministerstwo docenia zaangażowanie kuratorów sądowych
w wykonywanie ustawowo powierzonych im zadań, ukierunkowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczanie liczby rodzin dysfunkcyjnych. Jednocześnie szczegółowo i na bieżąco analizuje zagadnienia związane z jakością, efektywnością i standardami pracy kuratorów sądowych oraz jej potrzebami
organizacyjnymi i etatowymi. Wsłuchuje się w skargi i argumentację przedstawicieli
środowiska kuratorów sądowych, jednak wnioski formułuje na podstawie całokształtu obiektywnych okoliczności charakteryzujących warunki pracy kurateli, jej rzeczywiste obciążenia obowiązkami służbowymi, zagadnienia organizacyjne oraz tendencje
orzecznicze. Jakkolwiek istnieje wiele problemów (np. niedostatki w zakresie obsługi
sekretarskiej zespołów kuratorskich) wymagających załatwienia, to w świetle przytoczonych okoliczności ani aktualna sytuacja kuratorskiej służby sądowej ani jej perspektywy na przyszłość nie przedstawiają się tak dramatycznie, jak to zostało zarysowane w oświadczeniu Pana Senatora. Chciałbym zapewnić Pana Senatora, że wszelka
problematyka związana z funkcjonowaniem kurateli sądowej jest przedmiotem należytej uwagi ze strony resortu sprawiedliwości.
Z poważaniem
Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Prezydent RP Bronisław Komorowski 13 kwietnia 2015 r. podpisał ustawę ratyfikującą Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwaną dalej „konwencją”. Tym
samym, zgodnie z art. 87 konstytucji, konwencja ta stanowi źródło prawa
powszechnie obowiązującego w Polsce.
Konwencja wprowadza wiele nowych regulacji, nieobecnych w dotychczasowym porządku prawnym: rozszerza pojęcie przemocy o przemoc psychiczną i ekonomiczną; zapewnia określone działania w celu przeciwdziałania przemocy; obliguje do dodatkowej ochrony i wsparcia; rozszerza odpowiedzialność odszkodowawczą; wprowadza mechanizmy specjalistycznej
pomocy ofiarom przemocy oraz środki ochrony, w tym wyjątkowe zakazy
kontaktowania się; rozszerza współpracę międzynarodową; wymusza prowadzenie i monitorowanie statystyk. Większość ze zmian wymaga wprowadzenia odpowiednich przepisów lub korektę obecnie obowiązujących oraz
podjęcie odpowiednich działań przez odpowiednie instytucje.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji o działaniach
przewidzianych przez Radę Ministrów w celu realizacji regulacji przewidzianych w konwencji.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
PEŁNOMOCNIKA RZĄDU
DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Warszawa, 17 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz oraz odpowiadając na pytania złożone w oświadczeniu Pana Senatora Andrzeja Persona, dotyczącym działań przewidzianych przez Radę Ministrów w celu realizacji regulacji
przewidzianych w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej (dalej: Konwencja), przesłanej przy piśmie Pana
Marszałka z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. akt BPS-043-74-3212/15), uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Problematyka przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie, w tym działania
opisywane w Konwencji, są przedmiotem zintensyfikowanych działań rządu. W Polsce, poza przepisami karnymi, jednym z podstawowych narzędzi prawnych umożliwiających prowadzenie coraz skuteczniejszej walki ze zjawiskiem przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej jest uchwalona w 2005 r., a następnie znowelizowana
w 2010 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493,
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z późn. zm.). Polityka antyprzemocowa prowadzona w Polsce przez ostatnie lata faktycznie istotnie zbliżyła nas do standardu przyjętego w Konwencji, jednak w dalszym
ciągu konieczne jest przeprowadzenie takich działań jak ustanowienie całodobowej,
darmowej telefonicznej linii pomocy dla ofiar przemocy czy rozszerzenie definicji
przemocy domowej o przemoc ekonomiczną. Dlatego, idąc naprzeciw wymogom Konwencji, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 zakłada m.in. utworzenie
całodobowej bezpłatnej ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie i ze względu na płeć w 2017 r.
Działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy są ujęte również w przygotowanym przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016, który wśród zidentyfikowanych celów zakłada doskonalenie prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Jednym
z kluczowych działań Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania
jest m.in. koordynowanie wykonywania Konwencji.
Proces przystosowywania prawa krajowego do standardów zawartych w Konwencji
jest prowadzony od 2012 r. W dniu 27 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. poz. 849). Nowelizacja, z dniem wejścia, zniosła wnioskowy tryb ścigania w stypizowanych w rozdziale XXV przestępstwach przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Jednocześnie wprowadzono nowy tryb przesłuchań
pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa określone w art. 197–199 Kodeksu karnego, zgodnie z którym przesłuchanie powinno być przeprowadzone przez sąd, w specjalnie w tym celu przygotowanych pomieszczeniach i przy użyciu sprzętu umożliwiającego nagrywanie.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów zmian legislacyjnych mających na celu dalsze przystosowywanie prawa polskiego do wymogów Konwencji. Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, stanowiący organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, który zakłada rozszerzenie definicji przemocy w rodzinie o przemoc ekonomiczną oraz ofiary i sprawców których związek rozpadł się i którzy nie mieszkają razem, oraz zmianę ustawy o Policji poprzez wprowadzającą regulację określającą
uprawnienia Policji do wydania sprawcy przemocy nakazu opuszczenia lokalu. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, właściwe
prace legislacyjne nad zmianami do ustawy rozpoczną się jeszcze w 2015 r.
W celu pełnego wypełnienia zobowiązań wynikających z Konwencji konieczne będzie również rozpoczęcie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prac nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w zakresie udostępnienia świadczeń pomocowych w zakresie wskazanym przez Konwencję w stosunku do pokrzywdzonych cudzoziemców, którym nie przysługują świadczenia wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Z poważaniem
prof. Małgorzata Fuszara

90

74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do burmistrz dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy Urszuli Kierzkowskiej
Szanowna Pani Burmistrz!
Na prośbę Aluniko Sp. z o.o. z siedzibą w Fabiankach zwracam się
z prośbą o udzielenie informacji.
Aluniko Sp. z o.o. była podwykonawcą firmy Rembud Sp. z o.o. będącej
generalnym wykonawcą inwestycji przebudowy budynku Urzędu Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy. Spółka Rembud odstąpiła od umowy z Aluniko na
kilka dni przed całkowitym zakończeniem prac z powodu niedotrzymania
terminów. Aluniko twierdzi, że dotrzymanie przewidzianych w umowie terminów było niemożliwe z winy spółki Rembud, która była jednocześnie dostawcą materiałów budowlanych i nie wywiązała się z obiecanego terminu
dostawy. Według Aluniko prace zostały wykonane bez zbędnej zwłoki po
dostarczeniu wymaganych materiałów.
Spółka Aluniko była podwykonawcą zatwierdzonym przez zamawiającego. W związku z tym na podstawie art. 647 kodeksu cywilnego Urząd
Dzielnicy Ursus ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wobec
podwykonawców. Zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do opisanej
sytuacji.
Z poważaniem
Andrzej Person

Stanowisko
Warszawa, 27 maja 2015 r.
Szanowny Pan
Andrzej Person
Senator Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora podczas 74. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2015 roku, uprzejmie wyjaśniam,
co następuje.
Firma Aluniko Sp. z o.o. z siedzibą w Łęgu Witoszynie (87 – 811) w Fabiankach,
w dniu 14 lipca 2014 roku zawarła umowę nr 1/URSUS/2014 (dalej: umowa) ze
spółką Rembud Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu (06–300) przy ul. Szosa Ciechanowska 6 G. Spółka Rembud była generalnym wykonawcą zadania inwestycyjnego,
realizowanego dla m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Ursus, pn. „termomodernizacja
i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus”. Spółka Aluniko Sp. z o.o. była podwykonawcą tego zadania – zgodnie z umową, o której wyżej mowa.
Zgodnie z treścią §1 umowy: „Zamawiający (Rembud) powierza, a Wykonawca (Aluniko) zobowiązuje się do zrealizowania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy,
który obejmuje bezusterkowe wykonania z materiałów własnych elewacji wentylowanej ceramicznej (...)”. Zgodnie z §7 ust. 2 tejże umowy: „Wykonawca (Aluniko) będzie
realizował niniejszą umowę przy użyciu materiałów własnych”. Według informacji
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posiadanych przez inwestora m.st. Warszawę, zapisy powyższe nigdy nie zostały zmienione – w szczególności nie zawarto aneksu do umowy w formie pisemnej zgodnie
z §17 umowy, jak również inwestor nie posiadał wiedzy o jakichkolwiek zmianach
w tym zakresie.
Umowa przewidywała zakończenie realizacji umownego zakresu robót do dnia
30 października 2014 r. (§4 ust. 1 umowy).
W toku realizacji umowy następowały kolejne opóźnienia w wykonywanych przez
spółkę Aluniko pracach – w rezultacie spółka Rembud zmuszona została do zastępczego zakupienia materiałów do wykonania ceramicznej elewacji wentylowanej, ich
transportu, opłacenia pracowników realizujących zakres robót powierzony Aluniko
Sp. z o.o., a także poniesienia kosztów montażu rusztowań.
Pomimo wsparcia spółki Rembud firma Aluniko Sp. z o.o. nie zakończyła powierzonych jej prac, a powstałe wielomiesięczne opóźnienie generowało kary umowne ze
strony Rembud Sp. z o.o. na rzecz inwestora – m.st. Warszawy.
Spółka Rembud wyznaczyła ostateczny termin zakończenia robót przez Spółkę
Aluniko pod rygorem odstąpienia od umowy. Termin ten, wyznaczony pismem z dnia
7 stycznia 2015 roku, upłynął bezskutecznie w dniu 16 stycznia 2015 roku. Od umowy odstąpiono.
Wobec odstąpienia przez Rembud Sp. z o.o. od umowy, zastosowanie znajdują
zapisy §13: „odstąpienie od umowy, w zakresie jakiego dotyczy, wywołuje skutek
z art. 494 k.c., a Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do zwrotu nakładów poniesionych na obiekt, które powiększyły jego wartość. Wartość nakładów nie może
przekroczyć ich umówionej w niniejszej umowie wartości”. Ponadto zapis powyższy
nie wyklucza możliwości naliczenia przez spółkę Rembud stosownych kar umownych
(w szczególności §14 ust. 1 i 2 umowy).
Z otrzymanych od spółki Rembud informacji, w tym pisma z dnia 19 lutego 2015
roku wynika, że spółka Aluniko nie wystąpiła dotychczas z żądaniem zwrotu wartości
nakładów poniesionych na obiekt, które powiększyły jego wartość – jak w treści §13
umowy.
Na marginesie należy zauważyć, że w trakcie prowadzonych przez spółkę Aluniko prac, przedstawiciele tej spółki nie prowadzili nadzoru nad postępem robót objętych zakresem umowy, jak również jakością wykonawstwa pracowników działających
na zlecenie firmy. Przedstawiciel Spółki Aluniko poprosił o spotkanie z przedstawicielami inwestora (m.st. Warszawy) i przyjechał na teren budowy dopiero w chwili,
gdy dowiedział się, że spółka Rembud odstąpiła od umowy. Przedstawiciele inwestora (m.st. Warszawy) próbowali podjąć pojednawcze rozmowy ze stronami powstałego
sporu, jednakże bez rezultatu.
W świetle zaistniałych zdarzeń, tj. niewywiązania się przez Aluniko Sp. z o.o. z zapisów zawartej umowy oraz nierozliczenia nakładów poniesionych przez spółkę na
obiekt, a także wobec braku należytej staranności w działaniu przedstawicieli spółki
przez cały okres trwania umowy, należy stwierdzić, że m.st. Warszawa nie jest zobligowane do zaspokojenia roszczeń wystosowanych przez spółkę Aluniko.
Warunkiem skorzystania przez Podwykonawcę z zapisów art. 6471 §5 k.c. jest
rzetelne wypełnienie zapisów umowy – tu umowy zawartej ze spółką Rembud. Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy dotyczy bowiem
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W zaistniałej
sytuacji roboty nie zostały de facto wykonane przez spółkę Aluniko, a od samej umowy odstąpiono.
Jednocześnie wskazuję na fakt, iż część wierzytelności spółki Aluniko, wynikającej
z umowy, została zaspokojona w trakcie jej trwania. Wynagrodzenie częściowe, które
inwestor m.st. Warszawa wypłacał na rzecz generalnego wykonawcy spółki Rembud,
było za każdym razem poprzedzone złożonym przez podwykonawcę spółkę Aluniko
oświadczeniem o zaspokojeniu jej dotychczasowych zobowiązań. Dlatego wszelkie
roszczenia spółki Aluniko muszą najpierw zostać przez spółkę Rembud skompensowane z wierzytelnościami już zaspokojonymi. Do tego czasu m.st. Warszawa nie tylko
nie może uznać roszczenia spółki Aluniko co do zasady, ale na obecnym etapie również co do wysokości tego roszczenia.
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Pomimo podjętych prób polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, które
w pewnym zakresie dotyczyły również inwestora (czas realizacji inwestycji), nie udało
się niestety osiągnąć oczekiwanego porozumienia.
BURMISTRZ
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
Urszula Kierzkowska
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Oświadczenie senatorów Mariana Poślednika,
Romana Zaborowskiego, Piotra Gruszczyńskiego,
Wiesława Kiliana oraz Ireneusza Niewiarowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień w sprawie podziału środków na
województwa w działaniu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)”.
Zaproponowany obecnie podział powoduje, że, jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez pracowników MRiRW, w niektórych województwach zabraknie środków dla wszystkich lokalnych grup działania (LGD), a w innych
jest ich za dużo. Według zapowiedzi kierownictwa Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich przesunięcie środków nastąpiłoby dopiero po przeprowadzeniu konkursu na wybór LSR – lokalnej strategii rozwoju. Takie postępowanie może spowodować to, że LSR oceniane w kraju według jednolitych
kryteriów wyboru w jednym województwie otrzymają więcej punktów, ale
nie zostaną wybrane, podczas gdy w innym województwie zostaną wybrane LSR z mniejszą liczbą punktów. Tym samym kluczowym kryterium
wyboru LSR stanie się lokalizacja siedziby LGD, a nie jednolite dla całego
kraju kryteria wyboru.
Ponieważ taką sytuację można uznać za naruszenie prawa, dokładnie
art. 5 ust. 3 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
który wprost wymienia kryteria wyboru LSR, a nie ma wśród nich kryteriów
lokalizacji LGD w danym województwie, oczekujemy wyjaśnień w następujących kwestiach.
1. Kto i na podstawie jakiego przepisu prawa podjął decyzję o dodaniu
do kryteriów wyboru LSR kryterium położenia „w lepszym” lub „gorszym”
województwie oraz czy dodanie tego kryterium było, zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsultowane z Komitetem Monitorującym PROW na lata
2014–2020?
2. Kto i na podstawie jakiego przepisu prawa przyjął takie, a nie inne
wskaźniki umożliwiające powstanie ogromnych dysproporcji w podziale
środków na poszczególne województwa, prowadzących do takich sytuacji,
że w niektórych województwach pula środków pozwala na pokrycie blisko
200% szacowanych potrzeb?
3. W jakim celu, poprzez wprowadzenie opisanych mechanizmów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi próbuje dokonać ilościowego wyboru
LSR w poszczególnych województwach przed ogłoszeniem konkursu na
wybór LSR?
Ponieważ zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej obszary LGD mają
rywalizować ze sobą w zakresie jakości opracowanych LSR, a nie na przykład miejsca położenia obszaru objętego LSR, oczekujemy wyczerpujących
wyjaśnień i odpowiedzi na postawione pytania.
Z poważaniem
Marian Poślednik
Roman Zaborowski
Piotr Gruszczyński
Wiesław Kilian
Ireneusz Niewiarowski
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Odpowiedź
Warszawa, 16 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczeniem dnia 7 maja 2015 r. złożone przez senatorów Mariana Poślednika, Romana Zaborowskiego, Piotra Gruszczyńskiego, Wiesława Kiliana
i Ireneusza Niewiarowskiego, dotyczące podziału środków na województwa w działaniu
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), przedstawiam
następujące wyjaśnienia.
Pragnę podkreślić, że do czasu akceptacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego (LSR) sposób podziału środków nie jest ostateczny. Bowiem zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.
poz. 378), to regulamin zawiera sposób ustalania wysokości dostępnych środków na
realizację LSR. Akceptacja ww. regulaminu planowana jest na lipiec 2015 r., mając
na uwadze, że zgodnie z zapisami PROW 2014–2020 konkurs na wybór LSR musi
być ogłoszony co najmniej 9 miesięcy przed datą upływu terminu na wybór LSR,
wskazaną w art. 33 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12,2013, str. 320), tj. 2 lata od akceptacji przez Komisję Europejską umowy
partnerstwa.
Przyjęcie kryteriów podziału środków na województwa było konieczne do wydzielenia alokacji na województwo mazowieckie, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w PROW 2014–2020. Kryterium zaproponowanym przez resort rolnictwa była
liczba ludności na obszarze kwalifikującym się do wsparcia w ramach działania
LEADER. Jednocześnie na spotkaniu z przedstawicielami samorządów województw
w marcu 2014 r. strona samorządowa zaproponowała i przegłosowała dodatkowy
wskaźnik – odwrócony wskaźnik dochodów podatkowych województw (odwrócony
wskaźnik W).
Następnie, w dniu 26 lutego 2015 r., odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) spotkanie z przedstawicielami samorządów województw, które dotyczyło kryteriów podziału środków dla pozostałych województw. Na spotkaniu zaprezentowano kryteria podziału środków PROW 2014–2020, które były zastosowane na
etapie wydzielenia w Programie środków w ramach budżetów poszczególnych instrumentów wsparcia dla województwa mazowieckiego. Podczas głosowania, większością
głosów przyjęto kryteria te same co w przypadku Mazowsza.
Jednocześnie, MRiRW otrzymało w ostatnim czasie wiele sygnałów ze strony lokalnych grup działania oraz samorządów województw w sprawie ww. podziału środków,
w których kwestionowane są przyjęte zasady.
W odpowiedzi na te sygnały, MRiRW przeprowadziło dokładne analizy dotyczące
zapotrzebowania środków finansowych w poszczególnych województwach, wykorzystując informacje z samorządów województw o lokalnych grupach działania – ich spodziewanej ilości i obszaru, jaki będą obejmowały ich LSR. Dzięki tym informacjom oraz

74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

95

maksymalnym kwotom, które LGD otrzymają w ramach realizacji LSR, MRiRW będzie
mógł zaproponować nowy sposób wyliczania środków finansowych dla poszczególnych województw, który będzie dostosowany do zapotrzebowania. W tej chwili trwają
prace nad ustaleniem najbardziej korzystnego i optymalnego wariantu.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Tadeusz Nalewajk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Zdzisława Pupy, Marii Koc,
Alicji Zając, Kazimierza Wiatra, Roberta Mamątowa,
Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego
oraz Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki oraz do rzecznika praw dziecka
Marka Michalaka
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku!
W ostatnich dniach przez różnego rodzaju media przetaczała się nader
bulwersująca – w naszej opinii – informacja o sprawie pani Anny K. z Wrocławia, której sąd postanowił odebrać dzieci. Argumentacja sądu była dość
enigmatyczna („niewydolność wychowawcza”), a jednocześnie na wskroś
nie do przyjęcia z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, ponieważ
uznano, że… matka cierpi na otyłość.
Prosimy o zapoznanie się ze sprawą oraz wskazanie, czy znane są Panom przypadki, w których sąd przekazał dzieci do placówki opiekuńczej
w związku z nieodpowiednią wagą któregokolwiek z rodziców, a jeśli tak, to
ile takich przypadków odnotowano. Jak odnoszą się Panowie do argumentów podnoszonych w podobnych przypadkach przez sądy?
Ta sprawa – tak jak wiele innych podobnych – głęboko nas poruszyła.
Coraz częściej słyszymy bowiem o odbieraniu dzieci rodzicom z takich powodów jak bieda, brak odpowiednich warunków mieszkaniowych, czy – jak to
miało miejsce kilka dni temu we Wrocławiu – nadwaga matki. Trudno nam
przyjąć, że wymiar sprawiedliwości za każdym razem kieruje się dobrem
dziecka. Przecież takie wydarzenie w życiu dziecka wiąże się z zupełną
zmianą środowiska oraz utratą więzi z rodzicami, co ze względów emocjonalnych może wywierać niebagatelny wpływ na jego przyszłe życie. Czy
takie decyzje sądów poparte są jakimikolwiek wynikami badań wskazującymi, że osoby otyłe nieprawidłowo wychowują swoje dzieci?
Nagminne odbieranie dzieci z błahych powodów to także ogromne koszty
dla państwa. Czy nie powinno się tych środków przekazywać na edukację
w kierunku na przykład zdrowego żywienia lub na bezpośrednią pomoc rodzinom dotkniętym problemami finansowymi?
Zdzisław Pupa		
Maria Koc		
Alicja Zając		
Kazimierz Wiatr		

Robert Mamątow
Przemysław Błaszczyk
Bohdan Paszkowski
Czesław Ryszka

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 11.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Państwa senatorów podczas 74. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2015 r. poświęcone problemowi odbierania dzieci rodzicom z powodu tzw. „niewydolności wychowawczej”,
uprzejmie informuję.
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W aktualnym stanie prawnym kryterium warunków socjalnych i bytowych rodziny
naturalnej nie stanowi samodzielnej i jedynej przesłanki, na podstawie której sąd decyduje o umieszczeniu w pieczy zastępczej, czy to rodzinnej, czy instytucjonalnej.
Podstawę ingerencji sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej stanowi całokształt okoliczności świadczących o niewydolności wychowawczo-opiekuńczej rodziny. Nie można jednak wykluczyć, że brak dbałości o zapewnienie dziecku odpowiedniej diety, czy też przebywanie małoletniego w warunkach socjalnych będących
zagrożeniem dla jego zdrowia, a nawet życia, stanowić będzie uzasadnioną podstawę
do ingerencji sądu opiekuńczego w zakres władzy rodzicielskiej.
Uzasadnieniem do podjęcia przez sąd decyzji o odizolowaniu dziecka od środowiska
rodzinnego w celu należytej ochrony jego dobra jest całokształt zebranego w sprawie
materiału dowodowego. Dlatego przed jej podjęciem konieczne jest poczynienie ustaleń co do zaistnienia przesłanki w postaci zagrożenia dobra dziecka. Badanie przez
sąd opiekuńczy przyczyn zaistniałego stanu zagrożenia jest niezbędne w kontekście
doboru właściwych środków ingerencji w zakres władzy rodzicielskiej. Bez zaistnienia
tej przesłanki wdrażanie jakichkolwiek oddziaływań zewnętrznych, nawet ze strony
uprawnionego organu, stanowiłoby nadużycie w zakresie autonomii rodziny.
Przepis art. 109 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
dalej: K.r.o. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 583) zezwala sądowi opiekuńczemu na wydanie
odpowiednich zarządzeń, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone.
Jednym ze środków, z którego może skorzystać sąd opiekuńczy w przypadku zagrożenia dobra dziecka, jest umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Wyjątkowość tego środka polega na tym, że jego zastosowanie winien sąd rozważyć w ostateczności, gdy „środowisko rodzinne wywiera ujemny wpływ na wychowanie
dziecka albo gdy rodzice nie są w stanie poradzić sobie z codziennymi problemami
wychowawczymi” (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia
9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, OSNCP 1976, nr 9, poz. 184).
Winien on być zresztą stosowany przy uwzględnieniu przepisu art. 9 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526, z późn. zm.), dalej:
Konwencja, zgodnie z którym Państwa – Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało
oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne
ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna
szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub
zamieszkania dziecka.
W przypadkach skrajnych ustawodawca dopuszcza możliwość natychmiastowego
odebrania dziecka. Zgodnie z przepisem art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu
art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Przesłanką ustanowienia pieczy zastępczej dla dziecka, zgodnie z przepisem art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.), dalej: u.w.r. i s.p.z., jest niemożność
zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców.
Prowadzone przez sąd opiekuńczy postępowanie służy zatem wyjaśnieniu, przy pomocy dostępnych i niezbędnych w danej sprawie środków dowodowych, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i istniejących zagrożeń stanowiących przeszkodę dla
skutecznej realizacji jego prawa do pełnego i harmonijnego rozwoju, które gwarantuje
Konwencja, a następnie rozstrzygnięcia o potrzebie ingerencji w obszar władzy rodzicielskiej, a w razie uznania jej za niezbędną – doborze najodpowiedniejszego środka.
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Konsekwencją zainicjowanego postępowania wcale nie musi być odizolowanie dziecka
od środowiska rodzinnego, istnieje chociażby możliwość zobowiązania rodziców oraz
małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem
rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, określonych w przepisach u.w.r.
i s.p.z. lub skierowania rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią
rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc, z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń (art. 109 §2
pkt 1 K.r.o.).
Decyzja w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję sądu opiekuńczego.
Celem orzeczenia ograniczającego władzę rodzicielską nad dzieckiem jest przywrócenie rodzinie na przyszłość jej funkcji wychowawczej.
Uczestnicy postępowania – rodzice mają możliwość zakwestionowania orzeczenia
sądowego poprzez wniesienie od niego środka odwoławczego.
Spowoduje to kontrolę słuszności zastosowanego rozwiązania przez sąd odwoławczy, który w przypadku uznania jego nieprawidłowości może postanowić o zmianie
orzeczenia bądź też jego uchyleniu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania
sądowi pierwszej instancji.
Jest to jedyny właściwy tryb do zweryfikowania prawidłowości orzeczeń sądowych.
Ocena w tym zakresie przez Ministra Sprawiedliwości w ramach zewnętrznego
nadzoru administracyjnego nie jest możliwa. Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.).
W świetle aktualnych uregulowań prawnych brak jest podstaw do podejmowania
w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez Ministra
Sprawiedliwości czynności nadzorczych w indywidualnej sprawie.
W kontekście zawartej w oświadczeniu sugestii, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć
środki przeznaczone na koszty związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej na
edukację w kierunku zasad zdrowego żywienia lub na bezpośrednią pomoc rodzinom
dotkniętym problemami finansowanymi, trzeba podkreślić, że wsparcie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka należy do zadań pomocy
społecznej (art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.). Obowiązkiem podmiotów korzystających z pomocy
społecznej jest współdziałanie, na zasadzie wzajemności, w rozwiązywaniu ich trudnej
sytuacji życiowej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Warszawa, 16 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów: Zdzisława Pupy, Marii Koc, Alicji Zając,
Kazimierza Wiatra, Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego, Czesława Ryszki, złożone 7 maja 2015 roku podczas 74. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy skłoniła Rzecznika Praw Dziecka do złożenia apelacji od postanowienia ograniczającego matce władzę
rodzicielską, poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
Zastosowana przez sąd w niniejszej sprawie forma ograniczenia władzy rodzicielskiej jest najdalej idącym środkiem ingerencji w jej wykonywanie. Pamiętać należy, że
środek ten powinien być stosowany jedynie w sytuacji, gdy dalsze przebywanie w środowisku rodzinnym zagraża życiu bądź zdrowiu małoletnich, a wcześniej udzielone
wsparcie nie dało pożądanego rezultatu lub, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy można uznać, że takiego wyniku nie dadzą.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że w ramach kompetencji wynikających z ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka nadal będę podejmował działania na rzecz ochrony prawa dziecka do wychowania w rodzinie.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak
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Oświadczenie senatora Marka Rockiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny,
do ministra finansów Mateusza Szczurka oraz do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracam się z prośbą o informację o stanie prac oraz wyjaśnienie przyczyn braku rozstrzygnięcia w zakresie uregulowania kwestii unikania podwójnego opodatkowania w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem).
Problemem o kluczowym znaczeniu dla rozwoju owocnych relacji między
Polską a Tajwanem jest brak uregulowania kwestii unikania podwójnego
opodatkowania w relacjach wzajemnych. Prace nad rozwiązaniem tego problemu trwają już – z tego, co mi wiadomo – siedemnaście lat. Brak regulacji
w tym zakresie jest szczególnie niekorzystny wobec podpisania przez Tajwan takich umów z większością państw Unii Europejskiej, co w rezultacie
oznacza spadek konkurencyjności polskiej gospodarki.
Sprzyjające okoliczności powstały w związku z rozpoczęciem rozmów
między Chińską Republiką Ludową i Republiką Chińską (Tajwanem) na
temat strefy wolnego handlu. Stabilizacja stosunków w Cieśninie Tajwańskiej, zwłaszcza w kontekście zawarcia ramowego porozumienia w sprawie współpracy gospodarczej między ChRL a Tajwanem, pozwala Polsce
rozwijać współpracę z Wyspą bez obaw o negatywną reakcję Chin kontynentalnych.
Wobec braku uregulowania kwestii podatkowych w relacjach z Polską
dominuje formuła tajwańskich inwestycji poprzez państwo trzecie, co odbiera
możliwość wykorzystania polskiego zaplecza geopolitycznego do odgrywania roli przyczółka do ekspansji na rynku UE. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy nie są w stanie analogicznie wykorzystywać usytuowania Tajwanu
wobec Chin kontynentalnych. W rozwoju relacji tajwańsko-polskich istnieje
duży potencjał korzyści dla obu stron. Kluczowe dla ich wykorzystania pozostaje jednak budowanie i pielęgnowanie przewag konkurencyjnych w coraz
bardziej zdywersyfikowanym otoczeniu międzynarodowym. Źródłem takich
przewag jest z pewnością korzystne położenie tak Tajwanu względem ChRL,
jak i Polski względem kluczowych gospodarek Unii Europejskiej.
Z wymienionych powodów proszę o informacje o stanie prac nad rozwiązaniem problemów w tym zakresie.
Z poważaniem
Marek Rocki

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 5 czerwca 2015 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego podczas
74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. w sprawie stanu prac nad polsko-tajwańskim porozumieniem w sprawie unikana podwójnego opodatkowania uprzejmie informuję.
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Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z innymi właściwymi ministrami,
w szczególności – Finansów oraz Gospodarki, dokłada starań, aby doprowadzić do
rychłego zawarcia porozumienia. Trwają intensywne prace przygotowawcze mające umożliwić podpisanie porozumienia, które powinno nastąpić po rozstrzygnięciu
wszelkich wątpliwości co do szczegółowych zasad transpozycji jego postanowień do
polskiego porządku prawnego.
Samo porozumienie będzie jedynie częścią pakietu legislacyjnego mającego na
celu pełne zniesienie podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów polskich uzyskiwanych na Tajwanie i dochodów podmiotów tajwańskich uzyskiwanych w Polsce.
Zawarcie go w formie umowy międzynarodowej jest wykluczone ze względu na nieuznawanie przez RP Tajwanu za podmiot prawa międzynarodowego. Skuteczna realizacja postanowień porozumienia będzie wymagała szeregu zmian w polskim prawie
wewnętrznym, włączając w to akty prawne rangi ustawowej, a zastosowane rozwiązania będą miały precedensowy charakter. W analizach szczególną uwagę przykłada się
do konieczności jak największego zbliżenia sytuacji prawnej podatników jako adresatów porozumienia, która będzie wynikać z aktu prawnego o charakterze jednostronnym (ustawy), do statusu podmiotów korzystających z dobrodziejstw międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Należy podkreślić, że metoda wprowadzenia postanowień porozumienia do krajowego porządku prawnego zależy nie tylko od jego treści, lecz przede wszystkim od
porządku konstytucyjnego, na gruncie którego następuje implementacja. Powoduje
to, że rozwiązania przyjęte przez inne państwa, które zawarły podobne porozumienia
z Tajwanem, mają – wobec różnic konstytucyjnych i ustawowych w zakresie prawa
podatkowego – ograniczoną wartość referencyjną dla strony polskiej.
Pragnę ponownie zapewnić, że MSZ – biorąc pod uwagę wpływ porozumienia
na podejmowanie decyzji przedsiębiorstw tajwańskich o inwestycji w danym kraju
– jest żywo zainteresowane możliwie szybkim zawarciem porozumienia. W oparciu
o obecny stan prac mam podstawy zakładać, że strona polska będzie gotowa podpisać
porozumienie jeszcze w bieżącym roku.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Henryka Mościcka-Dendys

Odpowiedź
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 16 czerwca 2015 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Marka Rockiego, złożone podczas
74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. dotyczące braku rozstrzygnięcia
w zakresie uregulowania kwestii unikania podwójnego opodatkowania w relacjach
miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia co następuje.
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Ze względu na cyklicznie kierowane przez stronę tajwańską zapytania dotyczące
możliwości uregulowania wzajemnych stosunków w omawianym zakresie, Ministerstwo Finansów, po przeprowadzeniu konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ), podjęło we wrześniu 2013 r. w Warszawie rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Finansów Tajwanu w sprawie możliwości zawarcia porozumienia,
które odnosiłoby się do kwestii unikania podwójnego opodatkowania w relacjach
wzajemnych.
Odbyły się dwie rundy rozmów z Tajwanem, przy czym druga runda konsultacji zakończona została parafowaniem 7 marca 2014 r. w Tajpej roboczego projektu
Umowy między Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczym
i Kulturalnym Tajpej w Warszawie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
(Umowa).
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piśmie przekazanym w czerwcu 2014 r.,
wskazało na trudności związane z wdrożeniem regulacji dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania z Tajwanem, przejawiającymi się głównie w dwóch aspektach.
Po pierwsze, z określeniem pozycji, jaką projektowane rozwiązanie zajęłoby w polskim
katalogu źródeł prawa podatkowego czy byłaby to umowa międzynarodowa, ustawa
czy też rozporządzenie. Po drugie, z zapewnieniem symetryczności w przyjęciu przez
Polskę oraz Tajwan zobowiązań wynikających z Umowy, co wyklucza jednostronne
zmiany krajowych przepisów „dostosowujące” ich brzmienie, tak aby obejmowały
podmiotowe i przedmiotowe zdarzenia podatkowe pomiędzy obiema jurysdykcjami.
W konsekwencji tych wątpliwości, w opinii MSZ, jedyną możliwą formą wprowadzenia postanowień Umowy do polskiego porządku prawnego pozostaje ustawa, której
treścią byłoby wprowadzenie do systemu prawa całości merytorycznej uzgodnionego
porozumienia z Tajwanem, recypowanego w formie załącznika do tej ustawy. Takie
podejście poparte zostało również przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów w piśmie z dnia 13 lutego 2015 r.
W odpowiedzi na opinię Rady Legislacyjnej, 8 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Finansów skierowało pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Rządowego Centrum
Legislacji, w którym podniesiono kwestie problematyczne związane z zastosowaniem
takiego rozwiązania, w szczególności podniesiono problemy związane m.in. z:
∙ zapewnieniem ochrony wymienianej informacji w sprawach podatkowych między Polską a Tajwanem,
∙ potencjalnym zarzutem dyskryminacji w odniesieniu do innych umów podatkowych,
∙ możliwością zawarcia procedury wzajemnego porozumiewania się,
∙ pojęciami niezdefiniowanymi w niniejszej Umowie,
∙ interpretacją przepisów Umowy.
Dnia 5 czerwca 2015 r. wpłynęła do Ministerstwa Finansów odpowiedź, w której
MSZ podtrzymuje swoje stanowisko, oraz przedstawia procedurę właściwą dla wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na podpisanie Umowy. Niemniej jednak w ocenie
Ministerstwa Finansów, propozycje MSZ nie odnoszą się do dużej części kwestii podniesionych w piśmie z 8 kwietnia 2015 r.
Obecnie Ministerstwo Finansów oczekuje na stanowisko Rządowego Centrum Legislacji do przedmiotowego wystąpienia. Po uzyskaniu tego stanowiska – i w zależności od jego treści – będzie możliwe podjęcie dalszych decyzji w kwestii implementacji
mechanizmów usuwania podwójnego opodatkowania w relacjach Polska – Tajwan.
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
Janusz Cichoń
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Odpowiedź
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, 16 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego podczas
74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r., przekazane przy piśmie Wicemarszałek Senatu RP z dnia 14 maja 2015 r., znak: BPS/043-74-3216-MG/15, skierowane do resortów spraw zagranicznych, finansów i gospodarki w sprawie przewlekłego braku decyzji o podpisaniu i wdrożeniu do polskiego porządku prawnego umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Tajwanem
Ministerstwo Gospodarki przedkłada niniejsze stanowisko.
Tajwan jest piątym partnerem gospodarczym Polski w regionie Azji i Pacyfiku. Pomimo deficytu w naszych obrotach handlowych, podobnie jak z większością państw
tego regionu, obserwujemy stały wzrost naszego eksportu na Tajwan. Poziom inwestycji tajwańskich, dających zatrudnienie około 3 tys. polskich pracowników, utrzymuje
się na stosunkowo niskim poziomie rzędu 220 mln USD. Jest to najniższa wartość
inwestycji tajwańskich wśród państw V4.
Jedną z najistotniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Skarbu Państwa, PAIiZ, Pracodawcy
RP i inni przedstawiciele polskiego biznesu wskazują na potrzebę zawarcia takiego porozumienia. Czechy, Słowacja, Węgry oraz w sumie 12 PCz Unii Europejskiej zawarły
takie porozumienia z Tajwanem, pomimo takich samych przeszkód formalnych, wynikających z braku pełnej państwowości Tajwanu w stosunkach międzynarodowych.
Warto przypomnieć, że pierwszy projekt takiego porozumienia strona tajwańska złożyła 18 lat temu.
W marcu 2014 roku ostatecznie, po dwóch rundach negocjacyjnych, zakończono
w Tajpej prace nad tekstem porozumienia, który został parafowany przez obie strony.
Po stronie polskiej w rozmowach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów
oraz polskiej placówki MSZ na Tajwanie. Od tego czasu trwają rozmowy pomiędzy
MSZ i MF, w wyników których postanowiono zwrócić się do Rady Legislacyjnej, która
pozytywnie wypowiedziała się o możliwości zawarcia tego porozumienia, Niemniej jednak nadal nie ma rozstrzygnięcia tej sprawy.
Ministerstwo Gospodarki, nie mając bezpośrednich kompetencji w tej materii, na
początku bieżącego roku zorganizowało konferencję stron, w ostatnich tygodniach
podejmowane były rozmowy na szczeblu podsekretarza stanu i jego odpowiednikami
w MSZ i MF.
Rychłe zakończenie prac i podpisanie porozumienia jest niezbędne do dalszego
przyciągania inwestycji z Tajwanu – kraju demokratycznego i wiarygodnego partnera
gospodarczego.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Ilona Antoniszyn-Klik
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego napływają skargi od emerytów górników,
którzy, pracując pod ziemią, otrzymywali deputat węglowy będący składową ich wynagrodzenia pracowniczego. Jak wiadomo, w związku z trudną
sytuacją ekonomiczno-finansową w górnictwie Katowicki Holding Węglowy
zawiesił na trzy lata, od 1 stycznia 2015 r., realizowanie deputatu węglowego dla byłych pracowników – emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych.
Zarząd katowickiego holdingu uważa, że uprawnienie do otrzymywania
świadczenia, jakim jest deputat węglowy, wynikało tylko z prawa wewnątrzzakładowego, czyli z Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy KHW SA.
Panie Premierze, trudno zgodzić się z tak zawężoną interpretacją prawną. Skoro bowiem deputat – w postaci 3 ton węgla lub ekwiwalentu pieniężnego – był składnikiem wynagrodzenia i stał się ustawowym składnikiem
podstawy wymiaru emerytury lub renty, to zawieszenie wypłacania deputatu powinno zostać uzgodnione z ZUS, aby ten mógł wliczyć utraconą wartość
3 ton węgla do podstawy wymiaru emerytury. Taka byłaby logika postępowania w tej sprawie.
Wielu emerytów czeka obecnie na rozwiązanie tej kwestii przez Ministerstwo Gospodarki, a w razie niepomyślnego obrotu spraw przygotują oni
pozew zbiorowy do sądu.
Proszę uprzejmie o przedstawienie jasnej wykładni prawa w zaistniałej
sytuacji, aby uspokoić rosnące niezadowolenie wśród emerytów górniczych
i ich rodzin.
Z poważaniem
Czesław Ryszka

Odpowiedź
Warszawa, 28 maja 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Czesława Ryszki skierowane do Ministra Gospodarki na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2015 r. (pismo Marszałka
Senatu RP z dnia 14 maja 2015 r., znak: BPS/043-74-3217/15), w sprawie zawieszenia przez Katowicki Holding Węglowy SA realizacji deputatu węglowego dla byłych
pracowników, przekazuję poniższą informację.
Szczególne przywileje, które ustawodawca nadał w uznaniu dla trudu górniczej
pracy, zostały oparte o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141 ze zm.), m.in. art. 79 w zakresie ustalenia zasad wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 ze zm.) wykreśliła art. 79 w dotychczasowym
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brzmieniu. Jednocześnie ustawodawca w art. 11 przedmiotowej ustawy postanowił,
że obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy przepisy określające zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, wydane
na podstawie art. 79 Kodeksu pracy, zachowują moc do czasu objęcia pracowników,
których te przepisy dotyczą i w zakresie przedmiotu w nich unormowanego – postanowieniami układu zbiorowego pracy lub innymi przepisami prawa pracy.
Powyższa zmiana w przepisach Kodeksu pracy wykluczyła udział państwa w kształtowaniu wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy, pozostawiając to w gestii pracodawcy oraz pracowników reprezentowanych przez organizacje związkowe.
Strony stosunku pracy zawierały dobrowolne porozumienia zwane układami zbiorowymi pracy, które regulują wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym
przede wszystkim warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia związane z pracą. Na
podstawie art. 239 §2 kodeksu pracy, układem mogą być objęte oprócz pracowników,
również osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także emeryci i renciści.
Główna część układu, decydująca o warunkach pracy i płacy, o drodze awansu zawodowego, o świadczeniach i uprawnieniach pozapłacowych ma charakter normatywny i reguluje warunki, które nie zostały jednoznacznie określone w Kodeksie pracy,
przy czym dolną granicę wynagrodzeń regulują powszechnie obowiązujące przepisy
prawa (ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
– Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Pozostała część postanowień ma charakter
obligatoryjny i ma zapewnić prawidłową realizację norm układowych.
Katowicki Holding Węglowy SA w wyniku restrukturyzacji sektora przemysłu węglowego, stał się pracodawcą dla wielu pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu
pracy. Spółka od dnia przejęcia kopalń i zakładów z mocy prawa stosowała zapisy
Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy spółek węglowych, kopalń i zakładów, które
określały prawo do bezpłatnego węgla dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych
osób. Jednakże Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA, mając na względzie pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, zawarł porozumienie na podstawie art. 24127 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502 z późn. zm.) o zawieszeniu
w latach 2015–2017 stosowania w części zapisów Holdingowego Układu Zbiorowego
Pracy KHW SA z dnia 30 grudnia 1993 r., dotyczących uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla w naturze.
Podjęcie przez Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA, powyższej decyzji
było konieczne, ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, pomniejszające się zasoby złóż oraz zamiar utrzymania w możliwie najdłuższym czasie
dotychczasowego poziomu zatrudnienia.
Układ Zbiorowy Pracy, jako akt wewnątrzzakładowego prawa pracy, podlega kontroli i rejestracji przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Z informacji jakie
posiada Ministerstwo wynika, że decyzja o zawieszeniu deputatu węglowego osobom
przebywającym na emeryturze, rencie lub innym upoważnionym, została przyjęta
w dniu 17.11.2014 r. stosownym porozumieniem przez obie strony obowiązującego
układu zbiorowego, tj. Zarząd KHW SA oraz związkową reprezentację pracowników.
W dniu 20.11.2014 r. Katowicki Holding Węglowy SA złożył do Okręgowego Inspektora
Pracy w Katowicach wniosek o wpis informacji o zawieszeniu stosowania części HUZ
do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy. Po przeprowadzeniu przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach weryfikacji pod względem zgodności z prawem, informacja została wpisana do rejestru układów w dniu 28.11.2014 r.
Takie postępowanie jest zgodne z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1502 z późn. zm.).
Ponadto, ze względu na stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzające,
że zapisy Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia
21.12.1991 r. obowiązują nadal pomimo skutecznego wypowiedzenia tego układu
przez Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w 1999 r., strony HUZ
zawiesiły w tymże porozumieniu odpowiednie jego zapisy. O fakcie zawieszenia tych
zapisów został poinformowany Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia
20.11.2014 r.
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Przepisy prawa nie zobowiązują stron układu zbiorowego pracy do informowania
ZUS o zawieszeniu stosowania zapisów ZUZP. Pomimo to, Katowicki Holding Węglowy SA podał informację o zawieszeniu stosowania niektórych zapisów HUZ, a w tym
o zawieszeniu wydawania deputatu węglowego byłym pracownikom – emerytom, rencistom i innym uprawnionym osobom – do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia w „Dzienniku Gazeta Prawna” w dniu 27.11.2014 r.
Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Gospodarki nie widzi w działaniu Spółki
sprzeczności z obowiązującym prawem, zważywszy, że stosowne zmiany zostały dokonane w procesie rejestracji zmian do zakładowego układu zbiorowego z udziałem
organu rejestrowego – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i w procesie
tym nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu stron układu zbiorowego. Zarząd
KHW SA zawierając porozumienia z organizacjami związków zawodowych w dniu
17.11.2014 r., dokonał tego w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu pracy oraz
z odpowiednim wyprzedzeniem, co miało na celu przystosowanie się zainteresowanych do nowej sytuacji.
Dodatkowo należy podkreślić, że organy administracji rządowej nie są stroną porozumień zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikami, ani stroną społeczną tych
porozumień, w związku z czym nie mają możliwości ingerencji w podejmowane przez
organy przedsiębiorstw decyzje. Minister Gospodarki nie był sygnatariuszem przedmiotowego układu zbiorowego pracy i nie może ingerować w postanowienia układu.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Tomasz Tomczykiewicz
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Panie Ministrze!
W związku z art. 16 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora proszę o udzielenie informacji w sprawie pani Janiny D., którą nadzoruje pani prokurator Beata Sawicka-Felczak naczelnik
wydziału ARPiDP w Ministerstwie Sprawiedliwości. Chodzi o los podania,
skargi wnioskodawczyni z 26 lipca 2014 r. na adwokata, pana Henryka T.,
członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
W szczególności proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Jakie przepisy prawne znalazły zastosowanie w tej sprawie, a konkretnie na co powołała się okręgowa rada adwokacka (ustawę – Prawo o adwokaturze, ustawę – Kodeks postepowania karnego czy ustawę – Kodeks
postępowania administracyjnego)?
2. Jakie przeszkody uniemożliwiły przekazanie wnioskodawczyni pisemnych, szczegółowych wyjaśnień adwokata Henryka T. z 29 września
2014 r.?
3. Dlaczego w miejsce postępowania wyjaśniającego określonego w ustawie – Prawo o adwokaturze wszczęto postępowanie skargowe przewidziane
w kodeksie postepowania administracyjnego?
4. Dlaczego w tym postępowaniu pozbawiono wnioskodawcę (skarżącą)
prawa strony?
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

Odpowiedź
Warszawa, 9.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 14 maja 2015 r., nr BPS/043-74-3218/15, oświadczenie senatora, pana Czesława Ryszki z dnia 7 maja 2015 r.,
dotyczące skargi pani Janiny D. na adwokata, pana Henryka T. – uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż „w drodze ustawy
można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ukształtowało zakres podmiotowy tego przepisu i nie ulega wątpliwości, że
obejmuje on zwłaszcza samorządy zawodowe adwokatów i radców prawnych. „Opierając się na treści poglądów TK opisujących zakres znaczeniowy „zawodu zaufania
publicznego”, zawód adwokata można scharakteryzować jako profesję o szczególnej,
podlegającej ochronie prawnej nazwie, związaną z ingerencją w prawa i obowiązki
innych podmiotów poprzez przyjmowanie od nich informacji dotyczących faktów z życia osobistego i obowiązku zachowania w tym względzie tajemnicy, wykonywaną pod
pieczą samorządu zawodowego nie dla zysku, ale dla zaspokojenia interesu publicz-
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nego przez osoby starannie wyselekcjonowane i legitymujące się wysokim poziomem
etycznym, jak i wiedzą merytoryczną”. (Kuczma Paweł, Adwokat jako zawód zaufania
publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Palestra.2012.3–4.146).
Przepis art. 17 ust. 2 Konstytucji przewiduje możliwość tworzenia w drodze ustawy również innych rodzajów samorządu. Jak wynika ze zdania drugiego tego przepisu, „samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać
wolności podejmowania działalności gospodarczej”. Ponieważ norma ta określa, w jakie kompetencje nie mogą być wyposażane samorządy inne niż samorządy osób wykonujących zawody zaufania publicznego, to a contrario samorządy zawodów zaufania
publicznego mogą być wyposażane w kompetencje wkraczające w obie wskazane sfery
wolności obywatelskich. Oczywiście to ustawodawca określa zakres ograniczeń, zgodny z dyrektywą zapewnienia ochrony interesu publicznego.
Jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r., sygn.
akt K 4/08 (OTK-A 2009/11/162, Dz.U.2009/210/1628), „Zawód adwokata należy do grupy tzw. zawodów zaufania publicznego, o których mowa w art. 17 ust. 1
Konstytucji. Są to zawody polegające na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążące się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowane
w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki
wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi (P. Sarnecki, Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie adwokatury,
[w:] Konstytucja – Wybory – Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi,
red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 155), Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego mogą z woli ustawodawcy zostać objęte obowiązkiem przynależności do samorządu zawodowego, któremu art. 17 ust. 1 Konstytucji powierza pełnienie dwóch
funkcji. Pierwszą z nich jest reprezentowanie tych osób na zewnątrz, drugą – sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem przez nie zawodu w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony. Trybunał Konstytucyjny przyjmuje w swoim orzecznictwie, że w obecnych warunkach ustrojowych obie te funkcje są jednakowo ważne,
w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie nie ma bowiem powodów, aby
którejkolwiek z nich przyznawać pierwszeństwo (wyrok TK z 22 maja 2001 r.(sygn.
K 37/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 86)”.
W kontekście wskazanego w cytowanym orzeczeniu poglądu odnośnie do roli samorządu zawodu zaufania publicznego, nie powinny budzić wątpliwości obowiązujące regulacje ustawowe w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec adwokatów
i środków stosowanych w toku tego postępowania.
W tym samym orzeczeniu Trybunał stwierdził, co następuje: „Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał zasadność wprowadzenia szczególnej procedury odpowiedzialności dyscyplinarnej, utrzymując, że wyodrębnienie procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadanie im – najpierw – pozasądowego charakteru znajdować
może podstawę w specyfice poszczególnych grup zawodowych oraz w ochronie ich
autonomii i samorządności. Model odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących zawód zaufania publicznego znajduje wyraźne potwierdzenie w normie o randze konstytucyjnej, a mianowicie w art. 17 Konstytucji. Realizacja tej normy następuje
przez określenie w przepisach prawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, która również
tworzy funkcję ochronną i w ten sposób zapewnia członkom danej korporacji niezbędną
swobodę i niezależność przy wykonywaniu zawodu. To pozwala na inne wyznaczenie
zakresu kontroli sądowej, ponieważ kontrolę tę należy postrzegać nie tylko w kontekście ochrony praw jednostki, lecz także jako instrument nadzoru państwa nad samorządami zawodowymi, a tych uprawnień nie należy zakreślać zbyt szeroko (por. wyrok
TK z 8 grudnia 1998 r., sygn. K 41/97, OTK ZU nr 7/1998, poz. 117)”.
W pełni uprawniony jest zatem przepis art. 80 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615), który stanowi, że adwokaci i aplikanci
adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne
z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a ponadto adwokaci – za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.
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Nie ulega przy tym wątpliwości, iż postępowanie sprzeczne z prawem obejmuje
działania lub zaniechania adwokata naruszające porządek prawny wynikający z ustaw
materialnoprawnych i procesowych, zwłaszcza czyny kolidujące z prawem karnym,
prawem o wykroczenia, prawem cywilnym, rodzinnym czy administracyjnym; naruszeniem obowiązków zawodowych jest takie działanie lub zaniechanie adwokata, które narusza zasady wykonywania tego zawodu, wynikające z ustawy Prawo o adwokaturze i ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu; naruszeniem godności
zawodu adwokackiego jest zaś takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do tego zawodu (por. Joanna Bodio,
glosa do wyroku SN z dnia 15 lipca 2010 r., SDI 12/10, Palestra 2012.5–6.153).
Należy nadto przypomnieć, iż na gruncie ustawy Prawo o adwokaturze, w zgodzie
z omówionym na wstępie przepisem Konstytucji, Minister Sprawiedliwości nie sprawuje kompleksowego nadzoru nad samorządem adwokackim, mając jedynie ściśle
określone kompetencje, wymienione enumeratywnie w przepisach ustawy, natomiast
sprawy dotyczące niewłaściwej działalności adwokatów należą do kompetencji organów samorządu adwokackiego. Co do zasady samorząd jest bowiem niezależny w wykonywaniu swych zadań, do których należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata oraz ustalanie i krzewienie zasad
etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie (art. 3 pkt 3 i 5 ustawy).
Samorząd adwokatów reprezentuje osoby zaufania publicznego i sprawuje pieczę
nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata, w granicach interesu publicznego
i dla jego ochrony, co stanowi ścisłe wykonanie dyspozycji ustrojodawcy.
Sprawy dotyczące przewinień dyscyplinarnych należą – w konsekwencji opisanych
regulacji systemowych – także do kompetencji organów samorządu adwokackiego.
Organami postępowania dyscyplinarnego są rzecznik dyscyplinarny i okręgowy sąd
dyscyplinarny oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
Zgodnie z §17 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich skargi dotyczące działania adwokatów rozpatrywane są w pierwszej kolejności
przez referat skarg i wniosków właściwej okręgowej rady adwokackiej. Referat udziela
osobie skarżącej odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi. Jeżeli po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego kierownik Referatu stwierdzi, iż zarzucany adwokatowi czyn nosi znamiona przewinienia dyscyplinarnego, przekazuje sprawę rzecznikowi
dyscyplinarnemu. Okręgowe rady adwokackie nie mają obowiązku informowania Ministra Sprawiedliwości o prowadzonych postępowaniach wyjaśniających.
Z dokonanych dotychczas ustaleń wynika, iż w związku ze skargą pani Janiny D.
z dnia 26 lipca 2014 r. na adwokata, pana Henryka T. Okręgowa Rada Adwokacka
w Katowicach wszczęła postępowanie wyjaśniające, o czym poinformowała skarżącą
pismem z dnia 8 sierpnia 2014 r., sygn. [...].
Referat Skarg i Wniosków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, pismem
z dnia 8 sierpnia 2014 r. a następnie pismem z dnia 26 września 2014 r., zwrócił się
do adwokata, pana Henryka T. o złożenie wyjaśnień.
Adwokat, pan Henryk T. pismem z dnia 29 września 2014 r. ustosunkował się do
zarzutów podniesionych w skardze z dnia 26 lipca 2014 r.
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, po zapoznaniu się z treścią skargi oraz
wyjaśnieniami adwokata nie stwierdziła, aby pan Henryk T. dopuścił się działań niezgodnych ze Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu lub nieprawidłowych działań podejmowanych jako pełnomocnik pani Janiny D. Skarga została uznana za nieuzasadnioną. Rada podkreśliła, iż adwokat nie może ślepo realizować woli
klienta, wbrew faktom oraz wbrew prawu. O powyższym stanowisku skarżąca została
poinformowana pismem z dnia 9 października 2014 r.
Następnie skarżąca, pani Janina D. pismem z dnia 22 października 2014 r. zwróciła się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach o nadesłanie kopii wyjaśnień
adwokata, pana Henryka T. Referat Skarg i Wniosków, pismem z dnia 28 października 2014 r. wskazał, iż nie istnieją podstawy do udostępnienia żądanego dokumentu.
Podkreślił, iż wszelkie dokumenty złożone do akt postępowania skargowego stanowią
dokumenty o charakterze wewnętrznym i nie podlegają zasadom postępowania administracyjnego.
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W odpowiedzi na kolejne pismo pani Janiny D. z dnia 7 listopada 2014 r., pismem
z dnia 19 listopada 2014 r., kierownik Referatu Skarg i Wniosków podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 28 października 2014 r. Ponadto wskazał podstawy prawne działania Referatu Skarg i Wniosków oraz wyjaśnił zasady postępowania
w sprawach skargowych.
W związku z pismem pani Janiny D. z dnia 8 grudnia 2014 r., Referat Skarg
i Wniosków pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. podtrzymał stanowisko prezentowane
we wcześniejszych pismach oraz pouczył o możliwości zwrócenia się do Naczelnej
Rady Adwokackiej w Warszawie.
Pismem z dnia 27 lutego 2015 r. pani Janina D. zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o wyjaśnienie sprawy.
Pismem z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt [...], przekazanym do wiadomości skarżącej, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej zwrócił się,
zgodnie z właściwością, do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, pana
Andrzeja Zwary, z prośbą o zajęcie stanowiska, w szczególności w kwestiach zasadności
uznania przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach skargi z dnia 26 lipca 2014 r.
na adwokata, pana Henryka T. sygn. akt [...] za bezpodstawną, wyłącznie na podstawie
wyjaśnień adwokata oraz rozpoznania przedmiotowej skargi w trybie administracyjnym,
a nie dyscyplinarnym – umożliwiającym pani Janinie D. zapoznanie się z materiałem
dowodowym i skorzystanie z przysługujących środków zaskarżenia. Ponadto poprosił
o poinformowanie o powyższym skarżącej oraz nadesłanie kopii udzielonej odpowiedzi.
Z uzyskanych w Referacie Skarg Naczelnej Rady Adwokackiej informacji wynika,
iż pismem z dnia 16 lutego 2015 r. pani Janina D. zwróciła się do Naczelnej Rady Adwokackiej o umożliwienie wglądu do akt skargowych w sprawie adwokata, pana Henryka T. Pismem z dnia 6 marca 2015 r. Naczelna Rada Adwokacka wyjaśniła, iż akta
postępowania skargowego mają charakter dokumentów wewnętrznych i nie można
ich utożsamiać z aktami postępowania administracyjnego, których zasady udostępniania oraz formy odmowy regulują przepisy art. 73–74 kpa. Rada uznała tym samym
zasadność argumentacji stanowiska Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
Pismem z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt [...], w związku z zapytaniem Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej z dnia 27 lutego 2015 r.,
Naczelna Rada Adwokacka udzieliła pani Janinie D. odpowiedzi. Wskazała, iż analiza
wyjaśnień adwokata, pana Henryka T., dodatkowo wsparta załączonym przez niego
postanowieniem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, w sprawie, w której wymieniony działał jako pełnomocnik z urzędu skarżącej, w pełni potwierdza argumentację
powołaną przez adwokata. Zarzuty kierowane przez panią Janinę D. uznane zostały za
bezzasadne, wynikające z rozgoryczenia oraz podważania oceny sytuacji procesowej
dokonanej przez pełnomocnika. W oparciu o wskazane okoliczności Naczelna Rada
Adwokacka nie znalazła podstaw do zmiany stanowiska Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach.
Ponadto Rada podtrzymała stanowisko z dnia 6 marca 2015 r., w kwestii odmowy udostępnienia wyjaśnień adwokata, pana Henryka T. oraz podzieliła stanowisko
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w tej sprawie.
Należy zauważyć, iż rozpoznawanie skarg na adwokatów może odbywać się, zależnie od okoliczności, według przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne,
zawartych w ustawie Prawo o adwokaturze oraz w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) lub w trybie przewidzianym w przepisach art. 221 i n. w związku z art. 2 i art. 5 §2 pkt 6 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z późn. zm.).
Do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec adwokatów stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego z mocy art. 95n ust. 1 ustawy
Prawo o adwokaturze. W tych postępowaniach skarżący posiada status pokrzywdzonego i w związku z tym przysługuje mu szereg uprawnień procesowych przewidzianych w wymienionych ustawach. Ten tryb postępowania powinien być właściwy, gdy
przedmiotem skargi jest zachowanie adwokata, które zostało zakwalifikowane jako
delikt dyscyplinarny, określony w art. 80 w ustawy Prawo o adwokaturze.
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Z kolei postępowanie skargowe w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, wyraża się w tym, że nie ma w nim stron postępowania, nie wydaje się rozstrzygnięć adresowanych do wnioskodawcy, a tylko zawiadamia
się go o swoich działaniach wewnętrznych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności
będących przyczynami skargi. Jest to jednoinstancyjne postępowanie o charakterze
uproszczonym, którego zakończenie (zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi) nie
daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo-administracyjnego.
Decyzję o wyborze trybu rozpoznania skargi podejmuje organ prowadzący postępowanie, kierując się okolicznościami danej sprawy, a w szczególności kwalifikacją
prawną zachowania będącego przedmiotem skargi.
W niniejszej sprawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające w trybie przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiając panią Janinę D. o sposobie załatwienia skargi.
Jak wskazano, postępowanie to jest jednoinstancyjne i od rozstrzygnięcia Okręgowej Rady Adwokackiej nie służy żaden środek odwoławczy.
Niemniej jednak przepis art. 90 ustawy Prawo o adwokaturze przyznaje Ministrowi
Sprawiedliwości uprawnienie do polecenia wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego,
jeżeli okoliczności sprawy bądź przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego budzą wątpliwości.
W związku z powyższym Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z prośbą o nadesłanie akt prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie adwokata, pana
Henryka T. ze skargi pani Janiny D.
Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym poinformuję Pana Senatora, czy zaistniały przesłanki do polecenia wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 21.07.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. j.w., w związku z oświadczeniem senatora, pana Czesława Ryszki z dnia 7 maja 2015 r., dotyczącym skargi
pani Janiny D. na adwokata, pana Henryka T. dodatkowo uprzejmie przedstawiam,
co następuje.
Po zapoznaniu się z aktami prowadzonego przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach postępowania wyjaśniającego w sprawie adwokata, pana Henryka T. ze skargi pani Janiny D., sygn. akt [...] informuję, iż w mojej ocenie nie zaistniały przesłanki
do polecenia wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego w tej sprawie.

112

74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

Analiza wyjaśnień adwokata, pana Henryka T. oraz treści postanowienia Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w sprawie, w której wymieniony działał jako pełnomocnik z urzędu skarżącej, potwierdza argumentację o braku podstaw do zaskarżenia
powyższego rozstrzygnięcia.
Adwokatowi nie można zatem zarzucić naruszenia przepisów prawa ani Kodeksu
etyki adwokackiej, a tym samym nie zaistniały przesłanki do prowadzenia przeciwko
niemu postępowania dyscyplinarnego.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Zgodnie z art. 148 pkt 7 i 153 ust. 2 Konstytucji RP prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.
Zwracam się więc do Pani Premier w następującej sprawie. Troje pracowników Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia podało dyrektora tego departamentu Annę K. do sądu pracy w związku ze
stosowaniem przez nią mobbingu.
Po wyroku skazującym, jaki zapadł w sprawie, pani K. przestała pełnić funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Zdrowia w 2014 roku.
Jednakże pomimo wyroku, jaki zapadł we wspominanej sprawie, została
zatrudniona w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, czyli jednostce podległej
Ministerstwu Zdrowia, na stanowisku dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.
Według mnie nie ulega wątpliwości, że kierownictwo Głównego Inspektoratu Sanitarnego znało powód jej odejścia z Ministerstwa Zdrowia i bez
polecenia służbowego nie przyjęłoby jej do pracy.
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego osoba z takim wyrokiem jest zatrudniona na stanowisku kierowniczym i kto z kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
polecił jej zatrudnienie.
Zwracam się do Pani Premier o jednoznaczne wyjaśnienie tej bulwersującej sprawy, gdyż osoby próbujące ustalić fakty, chociażby dziennikarze,
natrafiają na zmowę milczenia i są zbywane przez kierownictwo Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2015.07.13
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza złożone
podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r., przekazane przy piśmie
Pana Marszałka z dnia 14 maja 2015 r. znak: BPS/043-74-3219/15, z upoważnienia
Prezes Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz uprzejmie informuję.
Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji, czy Pani Anna K. została podana do
sądu przez pracowników.
Natomiast z Departamentu Polityki Zdrowotnej, którego dyrektorem była Pani
Anna K., w okresie jej zatrudnienia do sądu pracy wystąpiło z powództwem 3 byłych
pracowników Departamentu, z których dwóch formułowało między innymi, zarzut
nierównego traktowania oraz dyskryminacji z elementami mobbingu. W jednym przypadku sąd oddalił powództwo w tym zakresie, w drugim były pracownik wycofał pozew z sądu pracy. Powództwo trzeciego pracownika dotyczyło uznania wypowiedzenia
umowy o pracę za bezskuteczne. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone.
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Stroną tych postępowań było Ministerstwo Zdrowia, a nie Pani Anna K. Uprzejmie
informuję, że Pani Anna K. przestała pełnić funkcję dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej z dniem 31 października 2013 r., a trybem rozwiązania stosunku pracy
z wyżej wymienioną było wypowiedzenie pracownika.
Biorąc pod uwagę, że Główny Inspektorat Sanitarny, jako urząd centralny administracji rządowej, winien stosować wszystkie procedury związane z postępowaniami
naborowymi na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określone przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111,
z późn. zm.), które stanowią, iż każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych
stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór jest otwarty i konkurencyjny, nie jest
możliwe zatrudnianie pracowników na polecenie.
Jeżeli Pan Senator posiada informacje o możliwych nieprawidłowościach w naborze, należy o tym powiadomić stosowne organy.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w administracji rządowej, jak również
wyniki naboru są jawne i powszechnie dostępne. Zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej danego urzędu. Informacja o naborze i wynikach naboru na stanowisko
zajmowane aktualnie przez Panią Annę K. również została zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Przedstawiając powyższe wyrażam przekonanie, iż niniejsze wyjaśnienia okażą się
dla Pana Senatora wystarczające.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
W związku z opisywanymi przez media przypadkami łamania prawa pracy, w tym stosowania mobbingu przez dyrektora generalnego Ministerstwa
Zdrowia Marcina Antoniaka, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała
do Ministerstwa Zdrowia kontrolę, której celem jest wyjaśnienie sprawy.
Departament Kontroli i Nadzoru w KPRM podlega dyrektorowi Tomaszowi Bolkowi, który jest jednocześnie członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Zdrowia. Jest to funkcja płatna. Udział w Komitecie Audytu Ministerstwa Zdrowia zaproponował p. Tomaszowi Bolkowi nie kto inny, tylko
dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Marcin Antoniak.
Czy Pani Premier nie widzi niestosowności w tym, że podległy Pani dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru w KPRM pełni płatną funkcję w podległej
jednostce, nad którą sprawuje nadzór? Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW
Warszawa, 17 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza złożone na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2015 r., z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów,
uprzejmie informuję co następuje.
Pan Tomasz Bolek nie jest Dyrektorem Departamentu Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pan Tomasz Bolek objął stanowisko Dyrektora Generalnego z dniem 20 stycznia 2014 r. i od tego czasu, w żadnym okresie, bezpośrednio nie
nadzorował i nie nadzoruje Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM.
Zgodnie z zarządzeniami Szefa KPRM w sprawie zakresu zadań osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów1, od dnia 27 maja 2013 r. do
30 kwietnia 2015 r. nadzór nad Departamentem Kontroli i Nadzoru sprawował Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa KPRM pan Michał Deskur. Obecnie, od 1 maja 2015 r.
nadzór ten sprawowany jest przez Szefa KPRM pana Jacka Cichockiego.
Pan Tomasz Bolek, Dyrektor Generalny KPRM został powołany na członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Zdrowia przez Ministra Zdrowia pana Bartosza Arłukowicza Zarządzeniem z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.
1

Zarządzenie nr 11 z dnia 27 maja 2013 r., Zarządzenie nr 1 z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzenie nr 18 z dnia 26 września 2014 r. ze zm., Zarządzenie nr 5 z dnia 10 lutego 2015 r.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że kontrola prowadzona przez Departament Kontroli i Nadzoru KPRM w Ministerstwie Zdrowia została zlecona przez Szefa KPRM pana
Jacka Cichockiego na wniosek Szefa Służby Cywilnej Pani Claudii Torres-Bartyzel.
Kontrola jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej2 i jest zgodna ze Standardami kontroli w administracji rządowej3, w tym z zasadami obiektywizmu i niezależności. Zgodnie z art. 19 ww. ustawy
o kontroli, wszyscy kontrolerzy oraz osoby bezpośrednio sprawujące nadzór nad przebiegiem kontroli złożyli oświadczenia o bezstronności.
Z poważaniem
Marcin Kierwiński

2
3

Dz. U. nr 185, poz. 1092.
Określone w Standardach kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r.
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, Marii Koc,
Kazimierza Wiatra, Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka,
Andrzeja Pająka oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z informacjami o zakończeniu prac zespołu biegłych i wydaniu kompleksowej opinii w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej
prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach tej kompleksowej opinii bądź innej
opinii medycznej badana była kwestia charakteru obrażeń ciała ofiar tej katastrofy pod względem domniemanej mechaniki upadku samolotu.
Według oficjalnej wersji przebiegu katastrofy wskazanej w raporcie
komisji Millera samolot upadł na ziemię w pozycji odwróconej, co, jak się
wydaje, powinno mieć wpływ na charakterystykę obrażeń ciała stwierdzonych u ofiar.
Czy w tym zakresie prowadzone były jakieś analizy? Czy jacyś biegli
z zakresu medycyny sądowej wypowiadali się w kwestii oceny obrażeń,
jeśli chodzi o to, czy ich charakterystyka wskazuje na to, że katastrofa
nastąpiła w pozycji odwróconej, gdy nastąpiło zderzenie z ziemią górną
częścią samolotu? Jeśli takie badania były prowadzone, to jakie są ich konkluzje? A jeśli nie były prowadzone, to czy prokuratura zamierza je jeszcze
przeprowadzić?
Krzysztof Słoń		
Maria Koc		
Kazimierz Wiatr		
Robert Mamątow

Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
Warszawa, 3.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią przepisu art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29
z późn. zm.) oraz przepisu art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 listopada 1990 roku Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2014 roku,
poz. 529 z późn. zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na
oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Słonia, wspólnie z innymi senatorami na 74. posiedzeniu Senatu, w dniu 7 maja 2015 r., dotyczące śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałka Senatu RP Panią Marię Pańczyk-Pozdziej, przy piśmie oznaczonym sygnaturą
BPS/043-74-3221/15, z dnia 14 maja 2015 roku.
Odnosząc się do zawartych w treści oświadczenia pytań, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż najistotniejsze informacje o stanie śledztwa prowadzonego w sprawie katastrofy smoleńskiej – w granicach dopuszczalności określonych przez prawo
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– można uzyskać w oparciu o informacje i komunikaty, sukcesywnie zamieszczane na
stronie internetowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pod adresem www.npw.gov.pl,
w zakładce „katastrofa smoleńska”.
Odnosząc się zaś do pytań Państwa Senatorów zauważyć należy, iż ustalenia biegłych w zakresie przebiegu lotu Tu-154M nr 101 w dniu 10 kwietnia 2010 r. zostały
wyczerpująco przedstawione podczas wystąpienia Zastępcy Wojskowego Prokuratora
Okręgowego w Warszawie płk. Ryszarda Filipowicza, w trakcie konferencji prasowej
w dniu 27 marca 2015 r., której treść dostępna jest na wskazanej już stronie internetowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pod datą 20 kwietnia 2015 r.
Dodatkowo wyjaśniam, iż wśród członków zespołu biegłych powołanych przez prokuratora była osoba posiadająca wiadomości specjalne z zakresu medycyny lotniczej
i medycyny sądowej oraz badania wypadków lotniczych. Biegły ten uznał, iż przyczyną
śmierci członków załogi jak i pasażerów były masywne urazy ważnych dla życia narządów, powstałe w wyniku działania w bardzo krótkim czasie znacznych przeciążeń.
Doprowadziło to do fragmentacji ciał, w wyniku działania tych sił, ale również z powodu niekontrolowanego przemieszczania ciał ofiar, uderzenia o różne części poszycia samolotu, w tym o ostre, tnące krawędzie blach, przesuwania po podłożu czy też
uderzenia o twarde przedmioty. Urazy te powstały w sposób charakterystyczny dla
wypadków lotniczych.
Wnioski te należy odczytywać w połączeniu z ustalonym przez zespół biegłych
przebiegiem katastrofy, a w szczególności z pozycją samolotu odtworzoną na moment
kontaktu z ziemią. Biegli uznali bowiem, że w chwili zderzenia z ziemią samolot w dalszym ciągu obracał się w lewo, aż do osiągnięcia pozycji odwróconej. Taka odtworzona pozycja samolotu akceptowana była przez biegłego z zakresu medycyny lotniczej,
członka zespołu biegłych.
Nadto dodaję, iż prokurator prowadzący śledztwo uzyskuje systematycznie opinie sądowo-medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące wszystkich
ofiar katastrofy, w których to opiniach znajduje się opis obrażeń konkretnych ofiar
oraz okoliczności i mechanizm ich powstania.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, iż przedstawiona informacja przyczyni się do wyjaśnienia wyrażonych w przesłanym oświadczeniu wątpliwości.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Przemysława Błaszczyka, Jarosława Rusieckiego,
Marii Koc, Kazimierza Wiatra, Bogdana Pęka oraz Alicji Zając
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Po raz kolejny zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie tak zwanej
afery ogórkowej związanej z nieprawidłowościami przy prowadzeniu procedury odszkodowawczej przez Agencję Rynku Rolnego, skutkiem czego blisko
tysiąc polskich rolników dotkniętych trudną sytuacją po wystąpieniu epidemii E. coli w Europie nie uzyskało żadnego wsparcia finansowego.
W dniu 31 grudnia 2013 r. Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód wydała
postanowienie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie (sygn. akt: 4 Ds. 118/1;
poprzednia sygn.: 2 Ds. 915/12). Zażalenie na niniejsze postanowienie złożyła wówczas NIK, która dysponowała obszernym materiałem pokontrolnym. W raporcie tejże instytucji z lutego 2013 r. wypunktowano liczne nieprawidłowości i zaniechania urzędników państwowych prowadzących między innymi działania informacyjne i kontrolne. Z informacji prasowych (bo
tylko takimi poszkodowani dysponują) wynika, iż prokuratura w Kielcach
nie uwzględniła zażalenia NIK, a dalsze decyzje dotyczące owego postępowania podjąć miał sąd.
Uprzejmie prosimy zatem o podjęcie wszelkich przypisanych prawem
działań w celu sprawdzenia rzetelności pracy Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód, która rzekomo nie uznała argumentów przedstawionych swego
czasu przez NIK. Zwracam się również z prośbą o udzielenie informacji, na
jakim etapie jest obecnie przedmiotowe postępowanie (o ile w ogóle jest ono
prowadzone) i jakie postanowienia zostały dotychczas wydane przez prokuraturę, ewentualnie sąd.
Krzysztof Słoń			
Przemysław Błaszczyk		
Jarosław Rusiecki		
Maria Koc

Kazimierz Wiatr
Bogdan Pęk
Alicja Zając

Odpowiedź
Warszawa, 17.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 14 maja 2015 r. (Nr BPS/043-74-3222/15) oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Słonia wspólnie z innymi
senatorami podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r., które wpłynęło do Prokuratury Generalnej w dniu 19 maja 2015 r., w sprawie nieprawidłowości w działalności Agencji Rynku Rolnego w województwie świętokrzyskim w związku
z przyznawaniem rolnikom odszkodowań związanych ze zniszczeniem zbiorów warzyw
i owoców z powodu epidemii E.coli w Europie, uprzejmie informuję, iż w przedmiotowej sprawie prowadzone było postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód w Kielcach o sygnaturze 4 Ds 118/13/Sp(c).
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Z akt przedmiotowej sprawy wynika, iż postępowanie to zostało zainicjowane pismem z 18 marca 2013 r. Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach, która to
zawiadomiła Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód w Kielcach o przestępstwie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego
w Kielcach, związanych z realizowanymi zadaniami, wynikającymi z ustanowienia tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynku owoców i warzyw z powodu podejrzeń o zakażenie niektórych owoców i warzyw bakteriami EHEC poprzez udzielanie
błędnych informacji, że wsparcie nie przysługuje producentom rolnym do upraw gruntowych w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawne nie uzależniały prawa otrzymania
wsparcia od rodzaju uprawy i działania w ten sposób na szkodę interesu prywatnego.
Do zawiadomienia zostały dołączone: kserokopia protokołu kontroli przeprowadzonej w Agencji Rynku Rolnego, kserokopie protokołów przesłuchania świadków
oraz kserokopie innych dokumentów.
Postanowieniem z 18 kwietnia 2013 r. prokurator wszczął śledztwo w sprawie niedopełnienia w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2011 r. w Kielcach, daty bliżej nieustalonej, obowiązków przez Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego
w Kielcach oraz podległych mu pracowników poprzez udzielanie błędnych informacji,
iż wsparcie w ramach mechanizmu „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” nie przysługuje producentom
rolnym do upraw gruntowych w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawne nie uzależniały prawa do otrzymania wsparcia od rodzaju uprawy, czym działano na szkodę
interesu publicznego i prywatnego, tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k.
Decyzją Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Kielcach z 13 czerwca 2013 r. postępowanie to zostało objęte zwierzchnim nadzorem służbowym pod numerem
III Dsn 56/13/Klw.
W toku niniejszego postępowania dołączono do akt sprawy, po podjęciu na nowo
postępowania sprawdzające zakończone wcześniej postanowieniami o odmowie
wszczęcia śledztwa, których przedmiot był tożsamy ze wszczętym śledztwem, a które inicjowane były przez inne osoby, a nadto wykonano szereg czynności dowodowych w postaci przesłuchań świadków (ponad 900 osób), wyjednania dokumentacji
od Agencji Rynku Rolnego dot. zakresów obowiązków, wykazu osób i zadań przez nich
realizowanych i innych, po czym postanowieniem z 31 grudnia 2013 r. prokurator
umorzył śledztwo w sprawie:
I. niedopełnienia w okresie od 14 czerwca 2011 r. do 15 października 2011 r.
w Kielcach, daty bliżej nieustalonej, obowiązków przez Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Kielcach poprzez nieprawidłowe informowanie rolników o warunkach uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w sektorze
owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”
i możliwości uzyskania wsparcia dla uczestników ww. mechanizmu oraz nieprawidłowym jego przyznawaniu, w następstwie czego informacja o możliwości
uczestnictwa w nim nie trafiła do wszystkich zainteresowanych producentów
ogórków, sałaty, endywii, pomidorów, słodkiej papryki i cukinii pozbawiając ich
tym samym możliwości skutecznego złożenia wniosku o udzielenie przedmiotowego wsparcia, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego,
tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera
znamion czynu zabronionego;
II. niedopełnienia w okresie od 14 czerwca 2011 r. do 15 października 2011 r.
w Kielcach, daty bliżej nieustalonej, obowiązków przez Zastępcę Dyrektora
Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Kielcach poprzez nieprawidłowe
informowanie rolników o warunkach uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie
w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” i możliwości uzyskania wsparcia dla uczestników ww. mechanizmu oraz nieprawidłowym jego przyznawaniu, w następstwie czego informacja
o możliwości uczestnictwa w nim nie trafiła do wszystkich zainteresowanych
producentów ogórków, sałaty, endywii pomidorów, słodkiej papryki i cukinii
pozbawiając ich tym samym możliwości skutecznego złożenia wniosku o udzielenie przedmiotowego wsparcia, czym działano na szkodę interesu publicznego
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i prywatnego, tj. o przestępstwo z art, 231 §1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czyn
nie zawiera znamion czynu zabronionego;
niedopełnienia w okresie od 14 czerwca 2011 r. do 15 października 2011 r.
w Kielcach, daty bliżej nieustalonej, obowiązków przez kierownika sekcji interwencji Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Kielcach poprzez nieprawidłowe informowanie rolników o warunkach uczestnictwa w mechanizmie
„Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” i możliwości uzyskania wsparcia dla uczestników ww.
mechanizmu oraz nieprawidłowym jego przyznawaniu, w następstwie czego
informacja o możliwości uczestnictwa w nim nie trafiła do wszystkich zainteresowanych producentów ogórków, sałaty, endywii, pomidorów, słodkiej papryki
i cukinii pozbawiając ich tym samym możliwości skutecznego złożenia wniosku
o udzielenie przedmiotowego wsparcia, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego;
niedopełnienia w okresie od 14 czerwca 2011 r. do 15 października 2011 r.
w Kielcach, daty bliżej nieustalonej, obowiązków przez kierownika sekcji informacji Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Kielcach poprzez nieprawidłowe informowanie rolników o warunkach uczestnictwa w mechanizmie
„Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” i możliwości uzyskania wsparcia dla uczestników ww.
mechanizmu oraz nieprawidłowym jego przyznawaniu, w następstwie czego
informacja o możliwości uczestnictwa w nim nie trafiła do wszystkich zainteresowanych producentów ogórków, sałaty, endywii, pomidorów, słodkiej papryki
i cukinii pozbawiając ich tym samym możliwości skutecznego złożenia wniosku
o udzielenie przedmiotowego wsparcia, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego;
niedopełnienia w okresie od 14 czerwca 2011 r. do 15 października 2011 r.
w Kielcach, daty bliżej nieustalonej, obowiązków przez kierownika sekcji administracji, kontroli, kwotowania mleka oraz specjalistów, starszych specjalistów
i starszych referentów Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Kielcach
poprzez nieprawidłowe informowanie rolników o warunkach uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” możliwości uzyskania wsparcia dla uczestników ww. mechanizmu oraz nieprawidłowym jego przyznawaniu, w następstwie
czego informacja o możliwości uczestnictwa w nim nie trafiła do wszystkich
zainteresowanych producentów ogórków, sałaty, endywii, pomidorów, słodkiej
papryki i cukinii pozbawiając ich tym samym możliwości skutecznego złożenia
wniosku o udzielenie przedmiotowego wsparcia, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k. – wobec
stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego;
przekroczenia uprawnień w dniu 11 lipca 2011 r. w Kocinie, gm. Opatowiec,
przez kontrolerów Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego Oddziału
w Olsztynie poprzez poświadczenie nieprawdy w raportach z kontroli przeprowadzonej w ośmiu gospodarstwach rolnych na terenie powiatu kazimierskiego
w ramach mechanizmu „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC”, czym działano na szkodę interesu
publicznego i prywatnego, tj. o przestępstwo z art 231 §1 k.k. i art. 271 §1 k.k.
w zw. z art. 11 §2 k.k. – wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego;
przekroczenia uprawnień w dniu 14 lipca 2011 r. w Stropieszynie, gm. Czarnocin, przez kontrolerów Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego Oddziału
w Olsztynie oddelegowanych do przeprowadzenia kontroli na terenie ARR OT
w Kielcach poprzez poświadczenie nieprawdy w raportach z kontroli przeprowadzonej w jednym gospodarstwie rolnym na terenie powiatu kazimierskiego,
w ramach mechanizmu „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
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spowodowanego szczepem bakterii EHEC” czym działano na szkodę interesu
publicznego i prywatnego, tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k. i art. 271 §1 k.k.
w zw. z art. 11 §2 k.k. – wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.
Po zbadaniu tej sprawy w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach w związku ze sprawowanym nadzorem uznano, iż decyzja merytoryczna podjęta przez Prokuraturę Rejonową w tej sprawie jest zasadniczo słuszna. Zwrócono jednak uwagę, że zamieszczone
w niej zarządzenie nie zawiera polecenia doręczenia odpisu postanowienia o umorzeniu śledztwa Najwyższej Izbie Kontroli, pomimo że zgodnie z art. 306 §1a k.p.k. zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje m.in. instytucji państwowej,
która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, a nadto na budzącą wątpliwość przyczynę i podstawę umorzenia śledztwa w punktach VI i VII. Uznano bowiem, iż opisane
w tych punktach czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego.
Zalecenia Prokuratury Okręgowej w Kielcach zostały konwalidowane w ten sposób, że odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa doręczono NIK, a po wywiedzeniu
przez tę instytucję zażalenia, prokuratura wystąpiła o dokonanie stosownej modyfikacji orzeczenia przez Sąd.
Ostatecznie Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z 22 sierpnia 2014 r., sygn.
II Kp 385/14 zmienił zaskarżone postanowienie w punkcie VI i VII w ten sposób, że
każdorazowo jako przyczynę umorzenia wskazał okoliczność, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, w pozostałym zakresie zażalenia nie uwzględnił i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
W pierwszej kolejności Sąd zwrócił uwagę, że czynności dokonane w toku śledztwa
były uzasadnione okolicznościami sprawy i wystarczające do oceny zachowania pracowników Agencji Rynku Rolnego, skoro Prokurator dokonał analizy szeregu pism, informacji, notatek, protokołów przesłuchań, finalnie wydając zaskarżone postanowienie, zaś jeszcze później podejmując dodatkowe czynności w trybie art. 327 §3 k.p.k.
W ocenie Sądu analiza poczyniona przez Prokuratora słusznie nie może skutkować uznaniem, że pracownicy ARR dopuścili się złamania prawa za które winni być
pociągnięci do odpowiedzialności karnej w oparciu o treść art. 231 k.k. Gdyby bowiem
tak było jak to podnosi NIK w zażaleniu, to każdy urzędnik, funkcjonariusz podejmujący na co dzień dziesiątki decyzji, w tym także te mylne, każdorazowo popełniałby
przestępstwo. Tak oczywiście nie jest i być nie może, istnieją bowiem stosowne instytucje nadzorcze, które kontrolują prawidłowość podjętych pierwotnie decyzji i to
one usuwają skutki ewentualnych mylnych decyzji poszczególnych funkcjonariuszy.
Tymczasem art. 231 k.k. wskazuje, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, musi być
to zatem działanie zawinione, które miało miejsce z winą umyślną, kiedy ktoś chce
popełnić czyn całkowicie sprzeczny z prawem.
W podsumowaniu swoich rozważań Sąd stwierdził, że nie ma żadnych powodów
by doszukiwać się po stronie pracowników i kontrolerów ARR zawinionego działania, z premedytacją na szkodę poszczególnych, pojedynczych rolników, Sąd takowych
przesłanek nie odnalazł. Stwierdził również, że nie ma żadnego powodu, dla którego
wyżej wymienieni mieliby działać na szkodę producentów rolnych w sposób niezgodny
z prawem, celowy, zawiniony, nie mieli przecież w tym żadnego interesu a przynajmniej nie sposób się takowego doszukać.
Sąd dodał, iż w tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że zażalenie okazało się bezzasadne i nie mogło skutkować jego uwzględnieniem w celu przeprowadzenia dalszych
czynności, skoro nie wiadomo w jakim kierunku dalej śledztwo miałoby być prowadzone i jakie dowody mogłyby zostać przeprowadzone.
W trakcie aktualnej analizy akt postępowania przeprowadzonej w Prokuraturze
Okręgowej w Kielcach nie stwierdzono istnienia podstaw do jej wzruszenia.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Po zapoznaniu się ze sprawą pana Krzysztofa Zająca, wójta gminy
Władysławów, zwracam się z prośbą o zainteresowanie się przedmiotową
sprawą.
Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Turku, II Wydział
Karny, uznał pana Krzysztofa Zająca za winnego zarzucanego mu czynu,
to jest przestępstwa z art. 231 §1 k.k. Wójt gminy Władysławów, nie mając umocowania do weryfikacji oświadczeń majątkowych składanych przez
radnych, powołując się na przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określone w art. 24h ust. 1 pkt 1 i ust. 6, wystąpił do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Inspektoratu w Turku z wnioskiem
z dnia 2 lipca 2012 r. o udzielenie informacji, czy radny tej gminy Józef
Szustakowski został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w firmie Grażyny Szustakowskiej, a następnie tę informację udostępnił radnym, którzy
załączyli ją do zawiadomienia o przestępstwie z dnia 6 września 2012 r.
skierowanym do Prokuratury Okręgowej w Koninie.
Podkreślenia wymaga tu przede wszystkim to, iż w zaistniałym stanie
faktycznym doszło do kuriozalnej sytuacji, w której osoba, w tym przypadku
wójt gminy Władysławów, stojąca na straży praworządności, kierująca się
dobrem gminy i podejmująca w tym zakresie stosowne działania, ostatecznie sama zostaje uznana za winną zarzucanego jej później czynu.
W pierwszej kolejności zauważyć należy, że sam fakt wystąpienia przez
wójta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem dotyczącym pana
Józefa Szustakowskiego, radnego tejże gminy, związany był z weryfikacją
oświadczenia majątkowego przez przewodniczącego Rady Gminy, m.in.
w związku z podejrzeniami o nieprawidłowym prowadzeniu działalności zarobkowej związanej z pośrednictwem pieniężnym.
Ostatecznie jednak, jeśli rzeczywiście zachodziły przesłanki co do braku
uprawnień wójta w tym zakresie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien
udzielić odpowiedzi odmawiającej wskazania informacji, czy dana osoba
podlega, czy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu. Ostatecznie bowiem
doszło niejako do przeniesienia odpowiedzialności za błędne decyzje ZUS na
pana Krzysztofa Zająca.
Nie bez znaczenia pozostaje w tym przypadku fakt niskiej szkodliwości
czynu. Nietrafne wydaje się bowiem wywodzenie przez sąd wysokiej szkodliwości czynu jedynie w związku z piastowaniem przez pana Krzysztofa Zająca urzędu wójta.
Nadmienić należy także, iż pan Krzysztof Zając od kilkunastu lat pełni
funkcję wójta gminy Władysławów i cieszy się dużym zaufaniem społecznym, czego potwierdzeniem są chociażby ostatnie wyniki wyborów i objęcie
przez niego wspomnianego urzędu po raz czwarty.
Po zapoznaniu się z materiałami postępowania można powiedzieć, że
ostateczne rozstrzygnięcie sprawy budzi także uzasadnione wątpliwości co
do prawidłowości i rzetelności działań podjętych przez Prokuraturę Rejonową w Turku. Dotyczy to zarówno przedmiotowej sprawy, jak i czynności
podjętych w związku ze wspomnianym zawiadomieniem radnych z dnia
6 września 2012 r. Prokuratura Rejonowa w Turku w dniu 18 października
2012 r. wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, iż czynu nie popełniono.
W związku z przedstawionymi faktami zwracam się do Pana Prokuratora z prośbą, którą wyraziłem na wstępie.
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź
Warszawa, 12.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z 14 maja 2015 r. numer BPS/043-74-3223/15 (które 19 maja br. wpłynęło do Prokuratury Generalnej) oświadczenie
Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone podczas 74. posiedzenia Senatu w dniu 7 maja 2015 r. dotyczące wyroku Sadu Rejonowego w Turku w sprawie
przeciwko Wójtowi Gminy Władysławów oraz odmowy wszczęcia śledztwa w związku
z zawiadomieniem radnych Rady Gminy Władysławów z 6 września 2012 r. uprzejmie
informuję co następuje.
Wymienione w oświadczeniu zawiadomienie kilkorga radnych Rady Gminy Władysławów z 6 września 2012 r. dotyczyło nieujawnienia w oświadczeniach majątkowych
jednego z radnych dochodów osiąganych z racji prowadzonej działalności gospodarczej oraz popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 55 §1 k.k.s. poprzez zatajenie
prowadzenia tej działalności na własny rachunek i posługiwania się danymi żony,
a także naruszenia przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych polegającego na
zaniechaniu zgłoszenia danych mających wpływ na prawo do świadczeń przez żonę
radnego, która go zatrudniała.
Rozpoznając to zawiadomienie prokurator Prokuratury Rejonowej w Turku
przeprowadził przewidziane w art. 307 k.p.k. postępowanie sprawdzające – o sygn.
2 Ds 598/12, po czym postanowieniem z 18 października 2012 r. odmówił wszczęcia
śledztwa o przestępstwa z art. 233 §1 k.k. i art. 219 k.k. – na podstawie art. 17 §1
pkt 1 k.p.k. – wobec stwierdzenia, że nie doszło do popełnienia tych czynów.
Natomiast w zakresie podniesionej w zawiadomieniu kwestii ewentualnego popełnienia przestępstw lub wykroczeń skarbowych wyłączono materiały do odrębnego postępowania i przekazano je – zgodnie z właściwością – Urzędowi Skarbowemu
w Turku wskazując, że dokonane ustalenia pozwoliły na wykluczenie podejrzenia
popełnienia przestępstw powszechnych wobec czego brak było podstaw faktycznych
i prawnych do wszczęcia postępowania przygotowawczego w tym względzie, a w zakresie czynów skarbowych należało jeszcze uzyskać dane objęte tajemnicą skarbową, co byłoby niedopuszczalne w trybie czynności sprawdzających, określonych
w art. 307 k.p.k.
W uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa prokurator stwierdził, że kwestionowane przez zawiadamiających oświadczenia majątkowe radnego za
lata 2010 i 2011 zawierały informacje zarówno o prowadzonej z żoną działalności
finansowej, jak i dane o wysokości osiągniętego z tego tytułu wspólnego dochodu,
a także że żona zatrudniająca radnego, na podstawie umowy o dzieło, nie miała obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego, gdyż radny miał ustalone prawo
do emerytury, w związku z czym, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (aktualny tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz. 121) podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu jedynie dobrowolnie,
a więc sam mógł zgłosić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, w terminie przez siebie wybranym – stosownie do art. 36 ust. 5 powołanej wcześniej ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 2 Ds 598/12 nie zostało zaskarżone i nie podlegało, przewidzianej przepisami procedury karnej, kontroli
instancyjnej. Zasadność tej decyzji była natomiast przedmiotem oceny prokuratora
nadrzędnego, w trybie kontroli służbowej, w związku ze wspólnym pismem Posłów
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Adama Hofmana i Witolda Czarneckiego z 25 marca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu, Przeprowadzone
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wtedy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie badanie aktowe nie doprowadziło do
ujawnienia nieprawidłowości, a postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa uznano za słuszne.
Z kolei postępowanie karne w sprawie, w której zapadł kwestionowany przez Pana
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wyrok skazujący Wójta Gminy Władysławów za
czyn z art. 231 §1 k.k. zostało zainicjowane zawiadomieniem wniesionym przez pełnomocnika pokrzywdzonych do Prokuratury Rejonowej w Turku o popełnieniu przestępstw polegających na bezprawnym wystąpieniu przez Wójta Gminy Władysławów
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o informacje dotyczące jednego z radnych Rady
Gminy Władysławów, a następnie udostępnieniu uzyskanych danych grupie radnych
oraz złożenia przez kilku radnych Rady Gminy Władysławów fałszywego zawiadomienia o przestępstwie z 6 września 2012 r.
Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Turku Prokurator Okręgowy w Koninie
przekazał powyższe zawiadomienie Prokuratorowi Rejonowemu w Koninie, ze względu na dobro postępowania uznając, że rozpoznanie zawiadomienia dotyczącego działań osób pełniących funkcje w organach samorządu gminnego przez któregokolwiek
z właściwych miejscowo prokuratorów mogłoby tworzyć w odbiorze społecznym podstawę do kwestionowania możliwości w pełni obiektywnego i bezstronnego sposobu
załatwienia sprawy.
W Prokuraturze Rejonowej w Koninie wszczęto i przeprowadzono w tej sprawie
śledztwo o sygn. 2 Ds 70/13. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności dowodowych wyłączono ze sprawy 2 Ds 70/13, do odrębnego postępowania, materiały dotyczące złożenia przez radnych Rady Gminy Władysławów w dniu 6 września
2012 r. fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz udostępnienia przez osobę zobowiązaną do ochrony danych osobowych osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS – osobom nieuprawnionym i postanowieniem o sygn.
2 Ds 563/13 z 31 maja 2013 r. umorzono śledztwo o przestępstwa z art. 238 k.k.
i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (aktualny tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) – wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.
Natomiast w sprawie o sygn. 2 Ds 70/13 prokurator skierował w dniu 31 maja
2013 r. akt oskarżenia przeciwko ówczesnemu Wójtowi Gminy Władysławów o to, że
przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że nie mając umocowania do weryfikacji
oświadczeń majątkowych składanych przez radnych, wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji czy pokrzywdzony radny został zgłoszony
do ubezpieczenia społecznego w firmie swojej żony, z jakimi podstawami wymiaru
składek oraz z jakiego tytułu, a następnie udostępnił otrzymaną odpowiedź grupie
radnych, pomimo zawartego w piśmie ZUS ostrzeżenia, że informacja nie może być
wykorzystana w innym celu, niż wskazany we wniosku, ani udostępniona osobom
trzecim, działając w ten sposób na szkodę interesu prywatnego radnego i jego żony, to
jest o czyn z art. 231 §1 k.k.
Z dowodów powołanych w uzasadnieniu aktu oskarżenia wynikało przy tym, że
kierując objęte zarzutem zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wójt Gminy Władysławów podał, że dane zawarte w oświadczeniach majątkowych pokrzywdzonego radnego analizowane są przez Przewodniczącego Rady Gminy Władysławów,
który wystąpił o ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu i podstawy wymiaru składek tego radnego w ZUS. Tymczasem przesłuchany w charakterze świadka
Przewodniczący Rady Gminy Władysławów zaprzeczył by zwracał się do Rady Gminy
lub Wójta o takie ustalenia, gdyż nie miał ku temu uprawnień, a dokonywana przez
niego weryfikacją oświadczeń majątkowych radnych polega jedynie na sprawdzeniu poprawności wypełnienia druku, a nie na sprawdzaniu prawdziwości zawartych
w nich danych.
Sąd Rejonowy w Turku wyrokiem z dnia 27 stycznia 2015 r. sygn. akt II K 307/13
uznał Wójta Gminy Władysławów za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie
oskarżenia występku z art. 231 §1 k.k. i wymierzył mu karę grzywny.
Wyrok ten zaskarżyli dwaj obrońcy oskarżonego. Termin rozpoznania apelacji
obrońców został wyznaczony przez Sąd Okręgowy w Koninie na 19 czerwca 2015 r.
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W związku z powyższym podniesione w treści oświadczenia zastrzeżenia wobec
wyroku Sądu Rejonowego w Turku oraz ogólnie sformułowane wątpliwości co do prawidłowości i rzetelności działań podjętych przez Prokuraturę Rejonową w Turku w obu
interesujących Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego postępowaniach nie mogą
obecnie stanowić podstawy do podjęcia dalszych działań w tych sprawach na szczeblu
Prokuratury Generalnej.
Z przedstawionych wcześniej ustaleń wynika bowiem, że zasadność prawomocnego postanowienia Prokuratora Rejonowego w Turku o odmowie wszczęcia śledztwa
w sprawie 2 Ds 598/12 zainicjowanej zawiadomieniem radnych Rady Gminy Turek
z 6 września 2012 r. była już analizowana przez prokuratora nadrzędnego, w trybie
nadzoru, a sformułowane po przeprowadzonym badaniu aktowym wnioski nie nasuwają zastrzeżeń,
W drugiej sprawie – o sygn. 2 Ds 70/13 Prokuratora Rejonowego w Koninie postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a zasadność skierowanego przeciwko Wójtowi Gminy Władysławów aktu oskarżenia była już zgodnie z obowiązującymi
przepisami procedury karnej przedmiotem oceny sądu.
W takiej sytuacji sprawa pozostaje w wyłącznej dyspozycji sądu i jakakolwiek pozaprocesowa ingerencja prokuratora w tok tego postępowania lub decyzje sądu jest
prawnie niedopuszczalna. Na tym etapie postępowania karnego, gdy nie zostało jeszcze zakończone postępowanie instancyjne, wszelkie zarzuty dotyczące wyroku Sądu
Rejonowego w Turku z 27 stycznia 2015 r. mogą być przedmiotem rozpoznania jedynie przez sąd odwoławczy, jeżeli zostały podniesione w apelacji złożonej przez osobę
uprawnioną.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki,
do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny,
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka
Dziękujemy Pani Rzecznik Praw Obywatelskich za zwrócenie uwagi na
problem coraz częstszego, wręcz masowego już zjawiska odbierania dzieci
rodzinom polskich obywateli w Norwegii. Dwadzieścia siedem takich przypadków w ciągu roku świadczy o tym, że odbieranie dzieci stało się swoistym procederem władz norweskich i formą prześladowania polskich obywateli w Norwegii.
Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie w stosunku do władz norweskich niezbędnych interwencji, zmierzających do położenia kresu tym prześladowaniom i łamaniu praw
człowieka oraz praw dziecka w stosunku do polskich rodzin.
Prosimy również o przyjrzenie się zjawisku odbierania dzieci z polskich
rodzin także w innych krajach, gdzie funkcjonują większe skupiska Polaków, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Holandii.
Czy polski rząd monitoruje to zjawisko? Czy udziela polskim rodzinom
pomocy? Czy podejmowane były jakieś interwencje polskich placówek dyplomatycznych, zmierzające do ochrony polskich dzieci?
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 29 czerwca 2015 r.
Pani Senator
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na wspólne oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego
i Wojciecha Skurkiewicza, złożone podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja
2015 r. w sprawie odbierania dzieci obywateli polskich przez służby norweskie, uprzejmie informuję co następuje.
I. Ministerstwo Sprawiedliwości, wyznaczone jako organ centralny Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U.
z 1995 r., Nr 108, poz. 528 ze zm.) oraz Europejskiej Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy
nad dzieckiem, sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. (Dz.U. z 1996 r.,
Nr 31, poz. 134 ze zm.) współpracuje z władzami Królestwa Norwegii w sprawie
wniosków dotyczących powrotu dziecka bezprawnie wywiezionego lub zatrzymanego
w Norwegii oraz ustanowienia lub egzekucji prawa do kontaktów, a także w sprawie uznawania orzeczeń w sprawach opiekuńczych. Oba wymienione akty prawa
międzynarodowego zakładają działanie organów centralnych na wniosek, stąd nawet
w przypadku uzyskania od instytucji, z mediów lub od osób postronnych informacji
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o odebraniu dziecka w Norwegii, Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest uprawnione
do występowania z urzędu o wydanie dziecka i jego powrót do Polski lub ułatwienie
mu osobistej styczności z rodzicami bądź składania powództwa zmierzającego do
zmiany orzeczenia dotyczącego pieczy.
W przypadku podobnych doniesień, dziecku przysługuje pomoc polskiej placówki
dyplomatycznej, przewidziana w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 389 i 539), o czym Ministerstwo informuje rodzica lub inną osobę zawiadamiającą. W razie posiadania przez
dziecko obok polskiego również obywatelstwa norweskiego, państwo polskie nie może
wykonywać opieki dyplomatycznej na jego rzecz w stosunku do władz Norwegii (art. 4
Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie,
podpisanej w Hadze dnia 12.04.1930 r., ratyfikowanej na podstawie ustawy z dnia
5.03.1934 r., Dz.U. RP z 1934 r., Nr 27, poz. 217).
Możliwość działania Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do małoletnich
obywateli polskich przebywających w Norwegii dodatkowo ogranicza okoliczność, że
Norwegia dotychczas nie ratyfikowała Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym,
uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej
oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
(Dz. Urz. UE L 151 z 11.06.2008 r., s. 39) oraz nie jest związana przepisami wspólnotowymi.
II. Wnioski przekazywane przez organ centralny Królestwa Norwegii, Ministerstwo
Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, z reguły spełniają wszystkie wymogi formalne
i niezwłocznie otrzymują dalszy bieg. W przypadku wniosków wysłanych do Norwegii
zdarzają się opóźnienia w informowaniu Ministerstwa o czynnościach podejmowanych
w sprawie, w reakcji na które Ministerstwo Sprawiedliwości przesyła pisemne monity
lub dokonuje telefonicznego ustalenia stanu postępowań. W sprawach prowadzonych
na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. i konwencji luksemburskiej przekazywane Ministerstwu Sprawiedliwości przez wychowawców, kuratorów i pełnomocników
nieliczne informacje o groźbie odebrania dzieci rodzicom przez sąd lub organ administracyjny uzasadniane były z reguły skrupulatnym przestrzeganiem restrykcyjnych
przepisów dotyczących zwalczania przemocy domowej i wszelkich form dyskryminacji
oraz nieporozumieniami wynikającymi z różnic kulturowych (np. podejrzenia stosowania niedozwolonych form karcenia nieletnich, zawieszenia kieszonkowego, zmuszania dziecka do wykonywania prac domowych). W sprawach małoletnich obywateli polskich Ministerstwo Sprawiedliwości pozostaje, w zakresie swej właściwości, w stałym
kontakcie z Ambasadą RP w Oslo.
W dniach 24–25 marca 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało
w Warszawie spotkanie z przedstawicielami norweskiego organu centralnego oraz tzw.
sędziów łącznikowych sieci haskiej w celu omówienia dotychczasowej współpracy oraz
sposobów jej usprawnienia, przez wymianę informacji m.in. o organizacji Ministerstw,
wymiaru sprawiedliwości, zasad dostępu do pomocy prawnej i trybu odwoławczego
w sprawach rodzinnych. Ponadto, część spotkania poświęcono problemom występującym w indywidualnych sprawach przekazanych za pośrednictwem organów centralnych. Kwestia odbierania na mocy orzeczeń właściwych sądów lub organów administracyjnych dzieci mających miejsce zwykłego pobytu na terytorium Norwegii nie była
poruszana podczas wizyty. Organ norweski odrzucił możliwość zainicjowania kroków
zmierzających do zmiany przepisów mającej na celu uchylenie obowiązującego zakazu
ustanawiania rodziną zastępczą osób zamieszkałych poza Norwegią (np. pozostałych
w Polsce dziadków lub wujostwa dziecka).
Sporządzony 1 czerwca 2015 r. niepublikowany projekt Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy „Służby socjalne w Europie: przepisy i praktyka odbierania dziecka rodzinie w państwach członkowskich Rady Europy” wymienia Norwegię w grupie
państw o najniższym odsetku rodziców pozbawionych lub ograniczonych w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (orzeczenia dotyczą poniżej 0,5% dzieci), równocześnie
odnotowując znaczną dysproporcję odsetka dzieci, dla których ustanowiono opiekę,
w zależności od pochodzenia dzieci (orzeczenia dotyczą 0,6% urodzonych w Norwegii
dzieci imigrantów, 0,74% dzieci narodowości norweskiej i aż 1,93% dzieci imigrantów).

74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

129

W odróżnieniu od Polski, opieka w Norwegii z reguły sprawowana jest przez osoby niespokrewnione z dzieckiem (w 69% przypadków przez rodziny zastępcze, w 10% przez
instytucje). Projekt nie zawiera danych porównawczych pozwalających na ustalenie,
czy wskazane w piśmie senatorów 27 przypadków odebrania dzieci obywateli polskich
stanowi dyskryminację kilkudziesięciotysięcznej populacji Polaków w Norwegii w stosunku do innych diaspor oraz jakie były faktyczne przyczyny zapadłych decyzji.
III. Statystyki dotyczące liczby spraw prowadzonych na podstawie konwencji
haskiej z 1980 r. w latach 2008–2014 dostępne są na stronie internetowej http://
bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-haska-dotuprowadzenia-dziecka/
W zakresie wniosków przekazanych w latach 2014–15, znaczna część spraw nie
zakończyła się dotychczas faktycznym powrotem dziecka do Polski z powodu trwania
postępowania pierwszoinstancyjnego lub odwoławczego. Ponadto, w części spraw powrót dziecka jeszcze nie nastąpił z powodu uzgodnienia przez sąd lub rodziców późniejszego terminu, umorzenia postępowania wskutek wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub jego wyjazdu do państwa, do którego nastąpiło uprowadzenie, ukończenia
przez dziecko 16 roku życia itp. Spośród 13 spraw przekazanych za granicę w 2014 r.
i dotychczas zakończonych ostatecznym orzeczeniem, w 10 nakazano powrót dziecka,
w 3 zaś oddalono wnioski. W 2013 r. spośród 33 spraw przekazanych za granicę i zakończonych wydaniem orzeczenia, w 29 nakazano powrót dziecka, w 4 zaś oddalono
wnioski. W 2012 r. spośród 46 spraw przekazanych za granicę i zakończonych wydaniem orzeczenia, w 37 nakazano powrót dziecka, w 9 zaś oddalono wnioski. Podstawy
tych odmów były zróżnicowane i obejmowały najczęściej stwierdzenie przez sąd zagrożenia dla dobra dziecka w przypadku powrotu (art. 13 ust. b Konwencji), sprzeciw
nastolatka, który osiągnął odpowiedni stopień dojrzałości (art. 13 in fine), upływ zbyt
długiego czasu od uprowadzenia do chwili złożenia wniosku (art. 12).
IV. Problem dzieci odbieranych obywatelom polskim w Niderlandach, Niemczech,
Zjednoczonym Królestwie i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej stanowi przedmiot wniosków polskich sądów opiekuńczych o zbadanie sytuacji dziecka i dostarczenie dokumentacji potrzebnej do rozstrzygnięcia sprawy, kierowanych do właściwych władz w trybie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L 338 z 23.12.2003 r., s. 1) oraz
dokonywanych na wniosek sądów zagranicznych ustaleń dotyczących np. zdolności
krewnych zamieszkałych w Polsce do objęcia pieczy nad dzieckiem. Ministerstwo
Sprawiedliwości pośredniczy ponadto w sprawach dotyczących przekazania jurysdykcji do sądu polskiego pomimo faktycznego pozostawania dziecka za granicą oraz
ubieganiu się rodziców o adwokata z urzędu w trybie Dyrektywy Rady 2003/8/WE
z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości
w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad
odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz. Urz. WE L
26 z 31.01.2003 r., s. 41).
W przypadku rodziców posiadających wraz z dzieckiem miejsce zwykłego pobytu
w innym państwie UE postępowania rodzinne i opiekuńcze dotyczące nieletnich nie
mają charakteru transgranicznego, a organy zagraniczne przeważnie nie informują
Ministerstwa Sprawiedliwości o swoich decyzjach. Podobnie, w przypadku postępowań cywilnych i administracyjnych prowadzonych na podstawie kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego i innych ustaw w sprawie rodzin cudzoziemców osiedlonych w Polsce,
z reguły brak jest podstaw do zawiadamiania organów obcych państw.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Węgrzyn
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Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Warszawa, 8 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Panów Senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza (pismo nr BPS/043-74-3224-MSZ/15 z dnia 15 maja
2015 r.) uprzejmie informuję.
Służba konsularna od dłuższego czasu monitoruje sprawy związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi przez służby socjalne w tych państwach, w których obywatele
polscy najchętniej się osiedlają. Sprawy te są traktowane priorytetowo i z należytą
pieczołowitością.
Z danych dostępnych polskim urzędom konsularnym w Europie wynika, że skala
ingerencji tych służb, w tym tak radykalnych, jak umieszczanie dzieci w rodzinach
zastępczych, jest niewielka w odniesieniu do skali emigracji oraz rosnącej liczby urodzin dzieci i nie odbiega zasadniczo od poziomu tych ingerencji nie tylko w stosunku
do innych grup imigranckich, ale także w porównaniu do rodzin obywateli państwa
pobytu. Nie jest to zjawisko masowe i nie nosi znamion dyskryminowania obywateli polskich. W państwach Europy Zachodniej (na szacowane 2 miliony Polaków)
w 2014 r. i w pierwszym kwartale 2015 r. zostało odebranych polskim rodzinom łącznie 240 dzieci, przy czym w 43 przypadkach dzieci powróciły do rodziców, a w 39 wydane zostało prawomocne orzeczenie o rozdzieleniu. Wg szacunków Ambasady RP
w Oslo, w Norwegii zamieszkuje obecnie ok. 120 tys. obywateli RP. Rodzice zgłosili
konsulowi 27 przypadków odebrania dzieci. Z tej liczby 11 dzieci powróciło do rodziców, a 8 zostało decyzją sądu odebranych trwale.
W opinii konsulów zdecydowana większość podejmowanych przez służby socjalne
interwencji jest uzasadniona, choćby z powodu występującej w rodzinie przemocy
wobec dziecka, alkoholizmu, narkomanii, zaburzeń psychicznych rodzica, pozostawiania dziecka bez opieki lub innego rodzaju zaniedbania. Często obywatele polscy
decydujący się na stały wyjazd za granicę nie zdają sobie sprawy, iż wiele zachowań
w relacjach między rodzicami a dziećmi, prawnie i kulturowo dopuszczalnych w Polsce, w innych państwach traktowanych jest jako naruszenie praw dziecka skutkujące
surowymi konsekwencjami.
Celem starań polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej niezmiennie pozostaje troska i dbałość o dobro dzieci oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i warunków
prawidłowego rozwoju. Dążąc do kształtowania partnerskich relacji z władzami miejscowymi, konsulowie monitorują przebieg spraw związanych ze sprawowaniem przez
miejscowe służby socjalne opieki nad małoletnimi obywatelami polskimi, współpracują z rodzicami, opiekunami oraz pozostają w kontakcie ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. Podejmując te działania uczestniczą w rozprawach sądowych jako
obserwatorzy, a w każdym przypadku kiedy zachodzi podejrzenie naruszenia praw
obywateli RP lub ich dyskryminacji podejmują stosowne interwencje. Należy przy tym
podkreślić, że konsulowie działają w granicach określonych prawem polskim, kraju
urzędowania oraz międzynarodowym i nie mogą ingerować w postanowienia organów
miejscowych, pod których jurysdykcją znajdują się polscy obywatele, którzy zdecydowali się osiedlić za granicą.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, należy wskazać, że podstawowym polem aktywności służby konsularnej w tym zakresie są działania prewencyjno-informacyjne adresowane do obywateli polskich, którzy zamierzają przenieść swój ośrodek
życia za granicę. Jeszcze przed wyjazdem, mają oni możliwość poznania miejscowych
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przepisów dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi i uświadomienia sobie faktu,
iż metody wychowawcze często akceptowane w Polsce są nie do przyjęcia w innych
państwach. Realizując to zadanie, konsulowie w państwach, w których występuje
najwięcej spraw związanych z wykonywaniem przez miejscowe służby socjalne opieki
nad dziećmi, zamieścili na stronach internetowych urzędów informacje pozwalające
rodzicom nie tylko poznać system prawny, podstawy działalności instytucji miejscowych odpowiadających za wykonywanie zadań w zakresie ochrony praw małoletnich,
ale również możliwości i tryb postępowania odwoławczego.
Podkreślenia wymaga, iż w każdym zgłoszonym przypadku odebrania dziecka konsul sprawdza, czy miejscowe służby nie naruszają praw zagwarantowanych w Konwencji o prawach dziecka Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. Konsul wskazuje miejscowym służbom na konieczność stosowania
zasady umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zapewniających zachowanie
ciągłości w wychowywaniu dziecka oraz tożsamości etnicznej, językowej, kulturowej
i religijnej.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w tych przypadkach dużym problemem pozostaje niewielka liczba polskich rodzin na emigracji gotowych przejąć funkcje rodzin
zastępczych. Dlatego też ważnym obszarem aktywności konsularnej są działania
na rzecz upowszechniania wśród Polaków wiedzy o rodzicielstwie zastępczym, która może się przyczynić do tworzenia banku potencjalnych polskich rodzin zastępczych, przejmujących opiekę nad dziećmi odbieranymi czasowo polskim rodzicom
czy pomoc w poszukiwaniu rodziny zastępczej w gronie członków najbliższej rodziny,
również zamieszkałej w Polsce. Odpowiedzią na taką potrzebę jest między innymi
utworzenie w Londynie Centrum Pomocy Rodzinie, wspierającego polskie rodziny
w Wielkiej Brytanii, które zainaugurowało działalność we wrześniu 2014 r. Centrum
oferuje bezpłatne wsparcie i konsultacje psychologiczne, poradnictwo pracownika
socjalnego oraz konsultacje prawne. Inicjatywa ta obejmuje również popularyzowanie rodzicielstwa zastępczego oraz organizację spotkań skierowanych do rodziców
i nauczycieli poświęconych tematyce wychowania i rozwiązywania sporów powstałych na tle opieki nad dzieckiem.
W relacjach z Norwegią kontynuowane są bezpośrednie kontakty z władzami tego
państwa na różnych szczeblach. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych
każdorazowo podczas spotkań ze stroną norweską wskazują na trudną kwestię w relacjach dwustronnych dot. współpracy konsularnej jaką są przypadki odbierania dzieci polskim rodzinom oraz nieinformowanie o nich służby konsularnej. W ostatnim
czasie odbyło się kilka tego typu rozmów, w tym na szczeblu Podsekretarzy Stanu
w polskim i norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mimo iż jeszcze nie
osiągnięto w pełni satysfakcjonującej reakcji władz norweskich, zauważalne są pewne
pozytywne sygnały. Przykładowo, norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości rozesłało
do wszystkich wojewodów instrukcję, nakazującą respektowanie praw konsula do
uzyskiwania informacji o małoletnich obywatelach RP, wobec których decyzją wojewody wyznaczono opiekunów prawnych wynikających z Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Współpracę z miejscowymi urzędami ds. dzieci utrudnia to,
iż pozostają one pod kontrolą władz lokalnych, które są jednostkami autonomicznymi
i w niewielkim stopniu podlegają kontroli władz centralnych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Rafał Trzaskowski
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Odpowiedź
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 10.06.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego i Pana Wojciecha Skurkiewicza na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja
2015 r., uprzejmie proszę o przekazanie Panom Senatorom kopii korespondencji prowadzonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich z organami władzy publicznej w Polsce i w Norwegii. Przedstawia ona działania podejmowane w ciągu ostatnich kilku
lat przez Rzecznika w zakresie spraw dotyczących odbierania dzieci przez władze
norweskie obywatelom polskim przebywającym w Norwegii. Celem uzyskania pełnego spojrzenia na sprawę, pozwalam sobie załączyć także pisma właściwych organów
i instytucji kierowane do Rzecznika w odpowiedzi na wystąpienia poruszające powyższy problem.
Z poważaniem
Irena Lipowicz

Odpowiedź
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Warszawa, 5 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza, złożone 7 maja 2015 r. podczas 74. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Do mojego Biura wpływają prośby o interwencję od Polaków mieszkających z dziećmi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczą one decyzji podejmowanych
przez służby socjalne i sądy obcych państw, których skutkiem jest zabranie dzieci
spod opieki rodziców, zakaz kontaktów z małoletnimi, a także ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. W większości skargi te pochodzą od obywateli polskich
zamieszkałych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Norwegii.
Podejmując działania wyjaśniające w tego rodzaju sprawach podejmuję wszelkie
możliwe przewidziane prawem działania. Są one jednak znacznie ograniczone. Polski
Rzecznik Praw Dziecka nie jestem bowiem uprawniony do żądania wyjaśnień od organów państw obcych, ani też do inicjowania postępowania przed zagranicznymi sądami
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i innymi instytucjami oraz uczestniczenia w tych postępowaniach na prawach strony.
W związku z powyższym, korzystam z pomocy polskich placówek konsularnych oraz
zwracam się do swoich zagranicznych odpowiedników.
W ramach wspomnianej współpracy, na mój wniosek pracownicy polskich urzędów konsularnych:
1) kierują pisma do instytucji socjalnych zawierające prośbę o wyjaśnienie przyczyn działań podjętych wobec małoletnich obywateli polskich,
2) podejmują interwencje, gdy stwierdzone zostały przypadki uniemożliwiania
kontaktów dziecka z rodzicem,
3) monitorują przebieg postępowań sądowych toczących się przed sądami opiekuńczymi.
W lutym 2015 r. zwróciłem się do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie skarg
dotyczących ingerencji w stosunki rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Norwegii, jakie wpłynęły do polskich placówek konsularnych
w ciągu ostatnich 3 lat.
Z nadesłanej odpowiedzi wynika, że najczęstszymi powodami podejmowanych interwencji pozostaje przemoc domowa, nadużywanie alkoholu, zaniedbania w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. W większości spraw monitorowanych przez konsulów
działania miejscowych służb socjalnych były uzasadnione, a u ich podłoża leżało dobro dziecka.
Z nadesłanych z polskich placówek konsularnych wyjaśnień wynika także, że
w niektórych przypadkach, interwencje miejscowych służb socjalnych są wynikiem
znikomej wiedzy polskich rodziców na temat miejscowego prawa, różnic pomiędzy
prawem polskim i prawem obowiązującym na miejscu w zakresie uregulowania władzy rodzicielskiej i różnic międzykulturowych. Zatem niezmiernie ważne jest, aby rodzicie wyjeżdżający z dziećmi za granicę mieli pełną świadomość, że przebywając na
terytorium obcego państwa podlegają jego prawu.
Moje szczególne zaniepokojenie wzbudza wzrost liczby spraw skierowanych do
Konsulatu RP w Oslo. W 2012 roku Wydział Konsularny monitorował 3 sprawy,
w 2013 – 5 spraw, natomiast w 2014 r. do Konsulatu wpłynęło 27 nowych spraw.
Z odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi przez Ministra Spraw Zagranicznych wynika, że podstawowe problemy jakie napotyka polska placówka konsularna w Norwegii
w relacjach z norweską służbą ochrony praw dziecka, dotyczą respektowania praw
małoletnich zapisanych w Konwencji o prawach dziecka oraz uprawnień Konsula wynikających z Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Dotyczy to przede
wszystkim odmowy ze strony instytucji norweskich udzielania informacji na temat
sytuacji dziecka odseparowanego od rodziców oraz braku zgody na spotkania Konsula
RP z małoletnim umieszczonym w pieczy zastępczej.
W związku z powyższym wystąpiłem do mojego odpowiednika, Rzecznika Praw
Dziecka w Norwegii – Pani Anne Lindboe o udzielenie wsparcia polskim władzom konsularnym w Norwegii w wyjaśnianiu spraw dotyczących małoletnich obywateli polskich, w celu jak najlepszego zabezpieczenia praw dzieci wynikających z Konwencji
o Prawach Dziecka. Współpraca z norweskim Rzecznikiem Praw Dziecka prowadzona
jest, zarówno w sprawach indywidualnych, jak i na płaszczyźnie forum międzynarodowego w ramach działań Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Należy
jednak podkreślić, że mój norweski odpowiednik nie posiada tak bogatego instrumentarium prawnego jak polski Rzecznik, dlatego nie może często bezpośrednio interweniować na skutek zgłoszenia sprawy przez polskiego Rzecznika Praw Dziecka.
Zagadnienia dotyczące ochrony interesów obywateli polskich zamieszkałych
w Norwegii, w tym ustanowienia nad nimi opieki i kurateli oraz dalszej współpracy
celem zabezpieczenia ich praw, były także przedmiotem dyskusji podczas szkolenia
konsularnego w Ambasadzie RP w Londynie, w którym uczestniczył przedstawiciel
Rzecznika Praw Dziecka.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana z prośbą o merytoryczną opinię oraz podjęcie
przewidzianych prawem działań (w ramach uprawnień przysługujących
ministrowi środowiska) w sprawie inwestycji, jaką jest budowa farmy
wiatrowej w gminie Korytnica obejmującej trzydzieści dziewięć elektrowni
wiatrowych.
W dniu 26 listopada 2012 r. wójt gminy Korytnica wydał decyzję
o uwarunkowaniach środowiskowych dla wspominanej inwestycji (znak:
RK.6220.3.2011/12). W decyzji określono między innymi, że wszelkie roboty ziemne powinny być prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków, czyli
w miesiącach wrzesień – luty.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że grono mieszkańców gminy zaalarmowało w marcu bieżącego roku odpowiednie służby o fakcie prowadzenia tego rodzaju prac. Osoby odpowiedzialne za ten proceder zostały
ukarane w postępowaniu o wykroczenie, po czym proceder prowadzenia robót powtórzył się przynajmniej kilka razy.
Zwracamy się zatem do Pana Ministra z prośbą o interwencję w tej sprawie, a przede wszystkim o zlecenie odpowiedniej kontroli i nadzoru nad pracami inwestycyjnymi. Prosimy też o wskazanie, czy ukaranie inwestora za
popełnione wykroczenie zwalnia go z obowiązku dalszego stosowania się do
postanowień ustawowych oraz zawartych w decyzji środowiskowej.
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
Warszawa, 16.06.2015 r.
Marszałek Senatu RP
Kancelaria Senatu
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2015 r., znak: BPS/043-74-3225/15,
zawierające prośbę o odniesienie się do wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego i Wojciecha Skurkiewicza podczas 74. posiedzenia
Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. dotyczącego decyzji Wójta Gminy Korytnica z dnia
26 listopada 2012 r., znak: RK.6220.3.2011/12, o środowiskowych uwarunkowaniach 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, przedstawiam poniższe
wyjaśnienia.
Na wstępie należy wskazać, że w związku ze wspólnym oświadczeniem złożonym przez senatorów Roberta Mamątowa, Grzegorza Wojciechowskiego i Waldemara
Kraskę podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 listopada 2014 r., Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska, dalej GDOŚ, zwrócił się do Wójta Gminy Korytnica
o przekazanie akt przedmiotowej sprawy, celem zbadania w oparciu o art. 76 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), dalej ustawa ooś, poprawności przeprowadzonego postępowania i wydanego rozstrzygnięcia. Artykuł 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 samorządowych kolegiów odwoławczych w odniesieniu do tych decyzji. Podkreślić należy, że
prerogatywa ta stanowi jedyne uprawnienie jakie przysługuje GDOŚ względem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych przez organy gminy, bowiem jest
to wyjątek od zasad ogólnych weryfikacji rozstrzygnięć organów administracji, określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). Organem wyższej instancji w stosunku do organu
gminy, właściwym zgodnie z art. 157 ust. 1 kpa do stwierdzenia nieważności jego
decyzji, jest samorządowe kolegium odwoławcze, w przedmiotowym przypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, dalej SKO w Siedlcach. Z dokumentacji
sprawy i z informacji uzyskanych od ww. organu wynika, że wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji Wójta Gminy Korytnica został złożony w dniu 12 lutego 2014 r.
przez Starostę Węgrowskiego. Biorąc pod uwagę brak legitymacji procesowej Starosty Węgrowskiego oraz brzmienie art. 157 §1 kpa stanowiącego, że postępowanie
w sprawie stwierdzenia nieważności może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek
strony, SKO w Siedlcach dokonało analizy akt sprawy i stwierdziło brak wystąpienia
przesłanek nieważnościowych i tym samym podstaw do wszczęcia przedmiotowego
postępowania z urzędu. W tym stanie rzeczy kierowanie przez GDOŚ w trybie art. 76
ustawy ooś wniosku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji jest bezzasadne, co zostało uprzednio wyjaśnione w piśmie GDOŚ z dnia 16 marca 2015 r., znak: DOOS-oaI.070.583.2014.AB.3.
Odnosząc się do doniesień mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia robót budowlanych w trakcie sezonu lęgowego ptaków, a więc niezgodnie z treścią warunku
określonego decyzją Wójta Gminy Korytnica z dnia 26 listopada 2012 r. wyjaśniam,
że zarówno GDOŚ jak i Minister Środowiska nie jest uprawniony do „zlecenia odpowiedniej kontroli i nadzoru nad pracami inwestycyjnymi”, o co wnoszą senatorowie
w swoim oświadczeniu.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją zezwalającą na realizację inwestycji, a tym samym nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
w tym wycinki drzew i krzewów. Jej uzyskanie następuje, zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a
ustawy ooś, przed uzyskaniem decyzji o charakterze wykonawczym, np. decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zatem wstępnym etapem procesu inwestycyjnego, w którym określa się jedynie środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, w postaci warunków, pod którymi dopuszczalna jest realizacja danego przedsięwzięcia. Skonkretyzowane w tej decyzji warunki
nie mogą zostać na dalszym etapie procesu inwestycyjnego zmodyfikowane, bowiem,
jak stanowi art. 86 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże
organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w tym organy
architektoniczno-budowlane, odpowiedzialne za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt: II SA/Rz 1107/13:
„Skonkretyzowanie w decyzji środowiskowej warunków, pod którymi dopuszczalna
jest realizacja zamierzonej inwestycji, nie przesądza jeszcze o jej faktycznej realizacji.
Wspomniana decyzja wskazuje jedynie kształt inwestycji w aspekcie wymogów ochrony środowiska, dopuszczając jej realizację w wariancie dla środowiska najkorzystniejszym. Dopiero zaś na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, tzn. w postępowaniu
o ustalenie warunków zabudowy i o udzielenie pozwolenia na budowę następuje materializacja warunków określonych w decyzji środowiskowej”. Sprawdzenie wykonania
warunku dotyczącego prowadzenia wycinki drzew i krzewów należy zatem do organu
architektoniczno-budowlanego, który powinien zweryfikować zgodność zrealizowanej
inwestycji z pozwoleniem na budowę uwzględniającym warunki z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem nadzoru budowlanego w stosunku do Starosty
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Węgrowskiego (organu właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego przedsięwzięcia) jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Węgrowie. Organ ten, w przypadku prowadzenia robót budowlanych w sposób mogący
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska
oraz w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu
na budowę, wstrzymuje ich prowadzenie na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) bądź nakłada karę
grzywny zgodnie z przepisami karnymi ww. ustawy (art. 93 pkt 6 Prawa budowlanego).
Wobec powyższego mieszkańcy gminy dysponujący dowodami, z których wynika, że
roboty budowlane wykonywane były w okresie lęgowym ptaków, także po orzeczeniu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie w sprawie o wykroczenie,
winni żądanie wyjaśnienia sprawy skierować bezpośrednio do tego organu.
Ponadto wskazać należy, że tut. organ rozważy możliwość wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie
art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r.
poz. 627 ze zm.), stanowiącego, że regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje
kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby
prawne i fizyczne.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski

74. posiedzenie Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

137

Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Jarosława Rusieckiego oraz Kazimierza Wiatra
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie wniesienia skargi
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy dnia
22 sierpnia 2013 r. w sprawie zasiedzenia nieruchomości przez panią Monikę W. Na skutek złożenia apelacji przez jedną z uczestniczek postępowania
sąd oddalił wniosek pani W.
Kwestią sporną w niniejszej sprawie było postanowienie wydane
w 1979 r. w Sądzie Rejonowym w Końskich (również w przedmiocie zasiedzenia) na podstawie map geodezyjnych, na których oznaczenia poszczególnych działek nie odpowiadały stanowi faktycznemu, skutkiem czego wnioskodawczyni nabyła przez zasiedzenie między innymi część nieruchomości
należącej do rodziców pani W. Tenże błąd powielany był w innych postępowaniach (na przykład przy ustalaniu treści księgi wieczystej), które w opinii
sądu okręgowego przerwały bieg terminu zasiedzenia.
W naszej opinii powyższe postanowienie jest dalece krzywdzące dla
pani W., która w toku postępowania wielokrotnie wykazywała fakt posiadania samoistnego nieruchomości. Usankcjonowanie przez sąd rozwiązania,
w którym uznaje się prawdziwość błędnie sporządzonych dokumentów, naraża wnioskodawczynię na dalsze spory/roszczenia co do własności części
zajmowanej przez nią nieruchomości. Z informacji, jakie posiadamy, wynika,
że pani W. od wielu lat boryka się z nękaniem i groźbami karalnymi ze strony
osób, z którymi prowadzi spór, oraz ponosi coraz to nowe koszty procesowe wykraczające poza jej możliwości finansowe. Obecnie jedynym beneficjentem postanowienia z 2013 r. jest jedna ze spadkobierczyń osoby, która
w 1979 r. wnosiła o zasiedzenie, uzyskawszy całość spornej części. Mając
na uwadze wszystkie przytoczone powyżej argumenty, prosimy Państwa
o wniesienie skargi w przedmiotowej sprawie.
Grzegorz Wojciechowski
Jarosław Rusiecki
Kazimierz Wiatr

Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 22.07.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Sematu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na przesłane Rzecznikowi Praw Obywatelskich pismo z dnia 14 maja
2013 r. (nr BPS/043-74-3226-RPO/15), dotyczące oświadczenia Senatorów RP Grzegorza Wojciechowskiego, Jarosława Rusieckiego oraz Kazimierza Wiatra w sprawie
Pani Moniki W., pragnę zwrócić uwagę, iż przedstawiona sprawa została rozstrzygnięta przez niezawisły sąd.
Na podstawie akt sprawy Sądu Okręgowego w Kielcach (sygn. akt [...]), ustalono,
iż wnioskodawczyni nie zaskarżyła rozstrzygnięcia ww. Sądu skargą kasacyjną, która
była w sprawie dopuszczalna.
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W chwili obecnej nie jest możliwe wniesienie skargi kasacyjnej przez Rzecznika
Praw Obywatelskich albowiem upłynął już termin określony w art. 3985 §2 k.p.c.
Nie jest również możliwe wniesienie przez Rzecznika skargi do Sądu Najwyższego
o stwierdzenie niezgodności z prawem przedmiotowego orzeczenia.
Zgodnie z art. 5192 §1 k.p.c. można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem
prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy sądu drugiej instancji kończącego
postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda,
a zmiana lub uchylenie tego postanowienia w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.
Wskazany przepis wyraża m.in. zasadę, że przesłanką dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest rzeczywista
niemożność zmiany lub uchylenia kwestionowanego orzeczenia, co ma miejsce m.in.
w sprawie niekasacyjnej. Wykazanie tej przesłanki jest jednym z istotnych wymagań skargi (art. 4245 §1 pkt 5 k.p.c.). Przepis ten konstytuuje zasadę, że przesłanką
dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest wykorzystanie przez stronę wszystkich przysługujących jej środków prawnych. Tymczasem w zgłoszonej sprawie nie zostały wykorzystane przysługujące środki
prawne, gdyż nie została wniesiona skarga kasacyjna.
Wyjątek od wskazanej wyżej zasady, że przesłanką dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest wykorzystanie przez
stronę przysługujących jej środków prawnych przewiduje art. 5192 §2 k.p.c., zgodnie
z którym w wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia
podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw
człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy sądu pierwszej lub drugiej instancji
kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących
jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie postanowienia
w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.
A zatem w sytuacji, gdy strona nie skorzystała z przysługujących jej środków
prawnych, przepis ten uzależnia dopuszczalność skargi od kumulatywnego spełnienia
dwóch przesłanek:
1) istnienia wyjątkowego wypadku oraz
2) występowania niezgodności z prawem o kwalifikowanym charakterze, wynikającej z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela.
W postanowieniu z dnia 2 lutego 2006 r. sygn. akt I CNP 4/06 (OSNC z 2006 r.,
nr 6, poz. 113) Sąd Najwyższy wskazał, że istnienie wyjątkowego wypadku, o którym
mowa w art. 4241 §2 k.p.c. może wchodzić w rachubę w sytuacji, gdy strona nie skorzystała z przysługującego jej środka zaskarżenia z powodu ciężkiej choroby, katastrofy, klęski żywiołowej lub uzyskania błędnej informacji od pracownika sądu. Takiego
wyjątkowego wypadku nie stanowi natomiast rezygnacja ze sporządzenia skargi kasacyjnej np. z powodu przekonania o braku podstaw do jej wniesienia lub wątpliwości
co do jej skuteczności albo ze względu na „utratę zaufania do sądów” (postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2006 r. sygn. akt I CNP 4/06, OSNC z 2006 r., nr 6,
poz. 113 oraz z dnia 20 kwietnia 2007 r. sygn. akt IV CNP 37/07, niepubl.). Jeżeli
zatem nie zachodzi wyjątek, o którym mowa w art. 4241 §2, wówczas skarga – w myśl
art. 4248 §2 in fine k.p.c. – podlega odrzuceniu.
W tym stanie rzeczy, wobec braku podstaw do podejmowania przez Rzecznika
Praw Obywatelskich dalszych działań w objętej wnioskiem sprawie, zmuszony jestem
poprzestać na przekazaniu Pani Marszałek niniejszych wyjaśnień.
Przedstawione wyżej stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przekazane Pani Monice W. oddzielnym pismem.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 11.06.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do oświadczenia senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Jarosława Rusieckiego i Kazimierza Wiatra złożonego na 74. posiedzeniu Senatu RP w dniu
7 maja 2015 r. uprzejmie informuję, iż zwrócono się do Sądu Okręgowego w Kielcach
o udostępnienie akt sprawy sygn. [...]. Po przesłaniu ww. akt przez sąd i przeprowadzeniu stosowanej analizy zostanie Pani Wicemarszałek udzielona odpowiedź.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 14.08.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Jarosława Rusieckiego i Kazimierza Wiatra na 74. posiedzeniu Senatu RP
w dniu 7 maja 2015 r. uprzejmie informuję, iż po analizie akt sprawy nie znaleziono
przesłanek do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. […].
Sąd Rejonowy w Końskich postanowieniem z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. […]
z wniosku Moniki W. z udziałem kilkunastu innych osób i podmiotów stwierdził, iż
Adam i Helena małż. K. nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1985 r. na współwłasność na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej nieruchomość bliżej określoną w pkt Ia sentencji postanowienia oraz na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej udział 1/2 części we współwłasności nieruchomości opisanej w pkt Ib sentencji
postanowienia oraz orzekł w przedmiocie kosztów postępowania. Po rozpoznaniu apelacji jednego z uczestników postępowania Sąd Okręgowy w Kielcach postanowieniem
z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. […] zmienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek oraz orzekł w przedmiocie kosztów postępowania. Odpis tego postanowienia wraz
z uzasadnieniem i pouczeniem o skardze kasacyjnej doręczono Pani Monice W. w dniu
3 grudnia 2013 r.
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Pani Monika W. nie zaskarżyła niekorzystnego dla siebie postanowienia Sądu
Okręgowego w Kielcach skargą kasacyjną, ani nie wniosła o zwolnienie jej z kosztów
w związku z zamiarem wniesienia skargi kasacyjnej i ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu w związku z postępowaniem kasacyjnym.
Nadto Pani Monika W. nie występowała do Prokuratora Generalnego o wniesienie
skargi kasacyjnej w tej sprawie, a z wypożyczonych akt sprawy nie wynika, by występowała o to do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W tak ustalonym stanie sprawy wniesienie przez Prokuratora Generalnego skargi
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wymagałoby wykazania wypadku wyjątkowego, a nadto tego, że niezgodność postanowienia z prawem
wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego oraz niezgodności tego
postanowienia z prawem (art. 4241 §2 k.p.c., art. 4242 k.p.c., tak też np. SN w postanowieniu z dnia 10 października 2013 r., sygn. IV CNP 27/13).
Wskazane przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie, a brak możliwości
dowiedzenia którejkolwiek z nich niweczy możliwość skutecznego wniesienia skargi
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
W świetle utrwalonego, stabilnego i jednoznacznego orzecznictwa Sądu Najwyższego pojęcie wyjątkowego wypadku odnosi się zarówno do powodów, wskutek których
nie wniesiono skargi kasacyjnej, o ile tak jak w tej sprawie była ona dopuszczalna, jak
i przyczyn niezgodności z prawem orzeczenia ocenianych przez pryzmat naruszenia
podstawowych zasad porządku prawnego (podobnie: postanowienie SN z dnia 26 marca 2015 r., sygn. IV CNP 59/14; postanowienie SN z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn.
II BP 9/13; postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. V CNP 67/12).
Wyjątkowe wypadki to sytuacje, w których strona z niezawinionych przez siebie,
obiektywnych i usprawiedliwionych przyczyn nie mogła skorzystać z możliwości wniesienia skargi kasacyjnej jak np. błędna informacja udzielona jej przez sąd, stan klęski
żywiołowej, siła wyższa, katastrofa, ciężka (obłożna) choroba, itp. (np.: postanowienie
SN z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. II CNP 38/14; postanowienie SN z dnia 28 listopada
2014 r., sygn. I CNP 25/14; postanowienie SN z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. III BU
2/13; postanowienie SN z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. II BP 11/13; postanowienie
SN z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. II BP 4/13; postanowienie SN z dnia 13 czerwca
2013 r., I CNP 13/13). O wyjątkowości wypadku nie świadczy odstąpienie przez stronę od wniesienia skargi kasacyjnej, choćby z obawy przed skutkami prawnymi lub finansowymi zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia (podobnie: postanowienie SN
z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. V CNP 47/14; postanowienie SN z dnia 22 października 2014 r., sygn. IV CNP 21/14; postanowienie SN z dnia 10 maja 2013 r., sygn.
IV CNP 6/13; postanowienie SN z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. II CNP 58/12).
Zważyć też należy, iż orzeczenie niezgodne z prawem to orzeczenie widocznie
sprzeczne z zasadniczymi, niepodlegającymi różnej wykładni przepisami, albo wydane
w wyniku rażąco błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania prawa, które jest
oczywiste i nie wymaga głębszej analizy prawnej, uchybiające ogólnie przyjętym standardom rozstrzygnięć, któremu towarzyszy rażąco błędna wykładnia lub niewłaściwe
zastosowanie prawa (np.: postanowienie SN z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. III CNP
21/14; postanowienie SN z dnia 15 października 2014 r., sygn. III CNP 13/14). Naruszenie prawa musi mieć charakter kwalifikowany, elementarny i oczywisty (postanowienie SN z dnia 23 października 2014 r., sygn. V CNP 15/14; wyrok SN z dnia 2 października 2014 r., sygn. IV CNP 70/13; postanowienie SN z dnia 9 stycznia 2014 r.,
sygn. I BP 5/13; postanowienie SN z dnia 5 października 2012 r., sygn. IV CNP 8/12).
O naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów o skardze nie świadczy natomiast wybór
jednej z możliwych interpretacji przepisów przez sąd, ani tym bardziej przyjęcie za
bardziej wiarygodne jednej grupy dowodów (np.: wyrok SN z dnia 4 grudnia 2013 r.,
sygn. II BP 6/13).
Podstawą skargi nie mogą być natomiast zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub
oceny dowodów (art. 4244 zd. 2 k.p.c.).
Podkreślić również należy, iż skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie jest środkiem prawnym służącym do uchylenia lub zmiany
zaskarżonego nią orzeczenia, jej celem jest uzyskanie prejudykatu umożliwiającego
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stronie dochodzenie od Skarbu Państwa roszczenia odszkodowawczego za niezgodne
z prawem wykonywanie władzy sądowniczej (m.in. postanowienie SN z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. IV CNP 62/14; postanowienie SN z dnia 7 listopada 2014 r., sygn.
IV CNP 26/14; postanowienie SN z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. IV CNP 35/13).
Skarga nie służy jednakże dochodzeniu roszczeń od Skarbu Państwa przez stronę
niezadowoloną z rozstrzygnięcia sądu (m.in. postanowienie SN z dnia 9 października
2012 r., sygn. V CNP 2/12).
W okolicznościach faktycznych tej sprawy nie występują wyjątkowe wypadki,
co wyklucza wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Zważyć bowiem należy, iż od chwili otrzymania postanowienia Sądu
Okręgowego w Kielcach wraz z uzasadnieniem i odpowiednim pouczeniem Pani Monice W. przysługiwał dwumiesięczny termin na wniesienie skargi kasacyjnej lub złożenie w sądzie wniosku o zwolnienie z kosztów i wyznaczenie pełnomocnika, jak wyżej podkreślono, w celu wniesienia skargi kasacyjnej (art. 3985 §1 k.p.c.). Analiza akt
sprawy nie wskazuje, by Pani Monika W. skorzystała z uprawnienia do wniesienia
skargi kasacyjnej.
Dodatkowo zaznaczyć należy, iż również w swojej korespondencji Pani Monika W.
nie podnosi okoliczności mogących stanowić o wyjątkowości wypadku.
Nadto podkreślić również należy, iż sądowi drugiej instancji nie można zarzucić
naruszenia prawa materialnego rozpatrywanego przez pryzmat naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego.
Podstawowe zasady porządku prawnego, zwane klauzulą porządku publicznego to
nie tylko przepisy Konstytucji RP, czy też zarówno normy prawne, jak i zasady nieujęte
w normy prawne, ale o fundamentalnym znaczeniu dla krajowego porządku prawnego
czy też danej gałęzi prawa (tu: prawa rzeczowego, m.in. wyrok SN z dnia 30 września
2010 r. sygn. I CSK 342/10; postanowienie SN z dnia 26 lutego 2003 r., sygn. II CK
13/03; postanowienie SN z dnia 09 marca 2004 r. sygn. I CK 412/03). Zważyć jednakże należy, iż pełnego katalogu zasad nie wykształciła judykatura, nie znajdujemy go
też w pracach doktryny prawa, a pojęcie „podstawowe zasady porządku publicznego”
ma nieostre i niedookreślone znamiona. Właściwym będzie zatem odwołanie się do kanonów prawa rzeczowego, standardów rozpoznawania spraw danego rodzaju (podobnie m.in. T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym,
Warszawa 2011, s. 334–338; R. Dul, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym, Warszawa, 2015,
s. 166–171).
Należy również pamiętać, iż postępowanie w sprawach cywilnych ma kontradyktoryjny charakter. Każda ze stron postępowania, pragnąc osiągnąć zamierzony rezultat jest zobowiązana zaprezentować odpowiednie dowody (art. 6 k.c., art. 232 zd. 1
k.p.c.). Nieprocesowy charakter postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nie zmienia
tych zasad dowodowych. Zwlekanie zaś z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (jak w tej sprawie) w sposób oczywisty wpływa na trudności dowodowe. Nie da
się zatem w skardze wykazać sądowi drugiej instancji oczywistego naruszenia prawa,
a ocena dowodów pozostaje poza kryteriami, na podstawie których może zostać wniesiona skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Zarówno w okolicznościach prawnych jak i faktycznych tej sprawy nie znaleziono
wystarczających przesłanek do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Skarga ta ma charakter wyjątkowego środka prawnego, a z jej sporządzeniem wiąże się konieczność wykazania szeregu kumulatywnie
występujących przesłanek, które w tej sprawie nie występują.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Bogdana Pęka, Jana Marii Jackowskiego
oraz Krzysztofa Słonia
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z naszymi licznymi zapytaniami składanymi w formie
oświadczeń senatorskich oraz brakiem rzeczywistych reakcji odpowiednich
organów w sprawie ujawnienia mięsa niewiadomego pochodzenia w Wólce
Kosowskiej (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie) poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski w dniu 3 maja 2015 r. złożył na Pańskie
ręce zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia
obowiązków służbowych i działania na szkodę interesu publicznego przez
funkcjonariuszy inspekcji weterynaryjnej i inspekcji sanitarnej nadzorujących targowisko w Wólce Kosowskiej. Niniejszym pragniemy poprzeć owe
pismo i dołączyć się do apelu o dokładne zbadanie działań służb weterynaryjnych i sanitarnych podczas prowadzenia czynności mających wykluczyć podejrzenia, iż owo mięso było mięsem psów. W zasadzie czynności
te sprowadzone zostały do zutylizowania tego mięsa, a określenie jego pochodzenia – do analizy przedłożonych inspekcji faktur (sic!). Mamy zatem
do czynienia z przypadkiem, że być może na polski rynek wprowadzono
mięso psów, a mimo tego w toku prowadzonych czynności nie zbadano
dokładnie jego próbek. Z kolei osoby winne tego procederu zostały ukarane
mandatami.
Oczywiste jest, że tego rodzaju sytuacje nie tylko sprowadzają ogromne
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, lecz także zagrażają polskim interesom
gospodarczym. Dlatego prosimy o potraktowanie naszego pisma jako ponownego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Grzegorz Wojciechowski
Bogdan Pęk
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 1.06.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 14 lutego 2015 roku (sygn. BPS/043-74-3227/15), przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora
Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi senatorami podczas 74. posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2015 roku, stanowiące w swojej treści
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zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków
służbowych i działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy inspekcji weterynaryjnej i inspekcji sanitarnej, w związku z ujawnieniem przez Straż Graniczną mięsa nieznanego pochodzenia na targowisku w Wólce Kosowskiej uprzejmie
informuję, że zostało zgodnie z właściwością przekazane do Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie, w celu spowodowania jego procesowego rozpoznania przez podległą
jemu jednostkę organizacyjną prokuratury.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
ZASTĘPCY PROKURATORA APELACYJNEGO
w WARSZAWIE
Warszawa, 9 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, że wystąpienie z dnia 14.05.2015 r. przekazujące oświadczenie grupy Senatorów złożone w dniu 7 maja 2015 r. podczas 74. posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej skierowane do Prokuratora Generalnego, przekazane do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przy korespondencji Departamentu
Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, stanowiące zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych oraz
działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy inspekcji weterynaryjnej i inspekcji sanitarnej w związku z ujawnieniem przez Straż Graniczną, prawdopodobnie w listopadzie – grudniu 2014 r., na targowisku w miejscowości Wólka
Kosowska około jednego tysiąca kilogramów mięsa nieznanego pochodzenia, zostało
przekazane zgodnie z właściwością do Prokuratora Okręgowego w Warszawie, celem
procesowego rozpoznania.
Z poważaniem
ZASTĘPCA
PROKURATORA APELACYJNEGO
w Warszawie
Jarosław Onyszczuk
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Odpowiedź
PROKURATORA OKRĘGOWEGO
w WARSZAWIE
Warszawa, 15.06.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
uprzejmie informuję, iż nadesłana do tut. Jednostki drogą służbową z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, przy korespondencji z dnia 08.06.2015 r. nr Ap III
Ko 32/15 kserokopia Pani pisma z dnia 14 maja 2015 r. nr BPS/043-74-3227/15
wraz z oświadczeniem, dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez
funkcjonariuszy inspekcji weterynaryjnej i inspekcji sanitarnej w związku z ujawnieniem przez Straż Graniczną prawdopodobnie w listopadzie – grudniu 2014 r. na targowisku w miejscowości Wólka Kosowska około jednego tysiąca kilogramów mięsa
nieznanego pochodzenia zostały przekazane, zgodnie z właściwością miejscową, do
Prokuratury Rejonowej w Piasecznie celem procesowego rozpoznania.
Z poważaniem
PROKURATOR OKRĘGOWY
w WARSZAWIE
Ryszard Rogatko
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Mamy już spore doświadczenia wynikające z realizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wiele jednostek samorządu terytorialnego ma
już plany transportowe, a liczni przewoźnicy mogą cieszyć się ustabilizowaniem zasad gospodarowania (finansowania). Niestety ustawa nie powstrzymała występującego na prowincji zjawiska degradacji komunikacyjnej.
W licznych miejscowościach standard obsługi realizowanej przez publiczny
transport zbiorowy obniża się w sposób pociągający za sobą negatywne
skutki społeczne (utrudniony dostęp do szkoły, do pracy), a motoryzacja indywidualna nie wypełni całkiem tej luki.
Czy Pani Minister nie sądzi, iż obecnie powinniśmy poszukać sposobu
ustawowego zagwarantowania minimalnych standardów w zakresie publicznego transportu zbiorowego? Wówczas ustawa, o której mowa, będzie
również wyraźniej służyć pasażerom. Postulowany standard mógłby przyjąć
prostą formę nałożonego na władze publiczne obowiązku zagwarantowania
osiedlom o założonej liczebności określonej liczby połączeń komunikacyjnych
w ustalonej cenie. Moim zdaniem byłyby to dobrze zainwestowane, bo w kapitał ludzki, środki publiczne. Odzyskamy je w postaci większej mobilności
pracowników i wyższych kwalifikacji młodzieży łatwiej docierających do
pracy i szkół.
Józef Zając

Odpowiedź
Warszawa, 27 maja 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo nr BPS/043-74-3228/15, przekazujące oświadczenie
złożone przez senatora Józefa Zająca podczas 74. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2015 r. w sprawie dotyczącej publicznego transportu
zbiorowego, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą się do kwestii poruszonej
w oświadczeniu.
Transport publiczny jest ważnym zagadnieniem ekonomicznym, gospodarczym,
społecznym i ekologicznym. W funkcjonowaniu miast i regionów wypełnia zarówno
rolę socjalną (daje możliwość przemieszczania się osobom niemającym dostępu do
innych form transportu), jak i rolę kształtowania zachowań transportowych w kierunku ograniczania ruchu samochodowego w miejscach, gdzie zatłoczenie dróg stwarza
problemy funkcjonalne i ekologiczne.
Transport publiczny nabiera coraz większego znaczenia, jako czynnik równowagi
funkcjonowania różnych środków przewozowych. Wzmożony ruch na drogach i ulicach centrów miast powoduje zatory mające niepożądane skutki takie jak: wydłużanie
czasu podróży, zanieczyszczanie powietrza, wzrost liczby wypadków drogowych, zmiany klimatu, wąskie gardła w transportowych łańcuchach logistycznych.
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Powinno się wykorzystywać wszelkie możliwości mające na celu przeciwdziałanie zwiększającemu się zatłoczeniu dróg, które powstaje m.in. w wyniku rezygnacji
pasażerów z przejazdów środkami komunikacji zbiorowej na rzecz przejazdów samochodami osobowymi. Jedną z takich możliwości jest sprawny i efektywny transport
publiczny, zapewniający dostęp dla każdego podróżnego do transportu publicznego,
stanowiącego alternatywę dla motoryzacji indywidualnej.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) wprowadziła zasadniczą zmianę dotychczasowego
sposobu funkcjonowania i organizowania przewozów transportem publicznym, wyznaczając organizatorów – jednostki samorządu terytorialnego, właściwe ze względu
na obszar działania lub zasięg przewozów. Ta zmiana w dotychczasowym sposobie
funkcjonowania transportu publicznego polega przede wszystkim na zastosowaniu
zasad regulowanej konkurencji w sposób zapewniający przejrzystość i efektywność
usług publicznych oraz zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania tych
przewozów. Ustawa określa zasady organizacji rynku transportu publicznego, zarządzania usługami przewozowymi na tym rynku, a także kwestie związane z dofinansowaniem nierentownych usług o charakterze użyteczności publicznej.
Należy wskazać, że proces rozwoju transportu powinien uwzględniać oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego
transportu zbiorowego, zmierzającego do wykorzystywania różnych środków transportu, a także promować przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu.
Odnośnie do organizacji rynku drogowego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym trwa obecnie w Polsce okres przejściowy. Obowiązujące w tym zakresie
przepisy dotyczące wykonywania przewozów regularnych określają, że mogą się one
odbywać na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) i będą one
stosowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2016 r.
Natomiast docelowo zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu
osób w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce, określa ww. ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, obowiązująca od dnia 1 marca 2011 r. Wprowadziła ona
m.in. pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego (którym w zakresie
transportu drogowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego), operatora
publicznego transportu zbiorowego (uprawnionego przez organizatora do przewozu
osób na podstawie umowy) oraz przewoźnika (wykonującego przewozy komercyjne na
podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu).
Operatorzy publicznego transportu zbiorowego mogą podejmować wykonywanie
przewozów użyteczności publicznej od dnia wejścia ustawy w życie, natomiast przewoźnicy komercyjni będą uprawnieni do wykonywania przewozów od dnia 1 stycznia
2017 r. (art. 85 ust. 2 tej ustawy), na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
Przewóz osób przez przewoźnika komercyjnego będzie mógł być wykonywany po
dokonaniu zgłoszenia do właściwego organizatora.
Ponadto organizator może samodzielnie realizować przewozy o charakterze użyteczności publicznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. Samorządowe zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych. Decyzje
o ich utworzeniu podejmują organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego.
Wybór przez organizatora jednego z powyższych modeli (przetargowego, koncesyjnego, przekazania zadań spółce komunalnej lub samorządowemu zakładowi budżetowemu) uzależnione będzie w szczególności od wielkości gminy, jej charakteru (gmina
miejska, gmina wiejska) oraz zapotrzebowania na usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego może odbywać
się poprzez:
1) zapewnienie warunków dla wykonywania przewozów pasażerskich przez przewoźników realizujących przewozy na obszarze właściwości danego organizatora;
2) organizowanie i finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
przez danego organizatora.
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Samorządy znajdują się na różnych etapach wdrażania ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym. Część z nich podpisuje już umowy z operatorami transportu
zbiorowego wyłonionymi zgodnie z art. 19 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Opracowują też plany transportowe, tak aby zapisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, mogły być w pełni stosowane po 1 stycznia 2017 roku.
Należy jednak wskazać, że część samorządów pełniąc funkcje organizatora transportu zbiorowego, nie planuje wyłonienia operatora publicznego transportu zbiorowego. Samorządy te obsługę linii komunikacyjnych na swoim terenie chcą pozostawić
w gestii przewoźników wykonujących przewozy komercyjne. Jest to podyktowane uwarunkowaniami wynikającymi z potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zapewnienia
przez samorządy publicznego transportu zbiorowego, a także rachunkiem ekonomicznym, gdzie zorganizowanie komunikacji w takiej właśnie formie jest efektywniejszym
rozwiązaniem niż wyłonienie operatora transportu zbiorowego.
Natomiast każdy organizator publicznego transportu zbiorowego powinien dążyć
do zaspokojenia potrzeb przewozowych lokalnej społeczności. Jednakże, zwłaszcza ze
względu na koszty związane z organizacją przewozów użyteczności publicznej i indywidualne możliwości budżetowe samorządów, decyzja o zorganizowaniu takich przewozów należy indywidualnie do każdej jednostki samorządu terytorialnego.
Z poważaniem
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