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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Do Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych zwracają się osoby i organizacje domagające się zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych polegających na wyłączeniu kwoty umorzenia należności czynszowych
z definicji dochodu. Trudno odmówić racji wnioskującym, że umorzenie zaległości czynszowych spowodowane jest skrajnie trudną sytuacją materialną
i nie stanowi żadnego realnego przysporzenia. Z kolei wliczenie tego umorzenia pozbawiające prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku
przyczynia się do pogorszenia i tak już trudnej sytuacji rodziny, co jest ewidentnie sprzeczne z intencją ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Ze względu na powyższe proszę o informację, czy ministerstwo przewiduje zmianę przepisów w tym zakresie lub czy szacowało ewentualne skutki
takiej zmiany. Byłbym zobowiązany za udzielenie odpowiedzi.
Mieczysław Augustyn

Odpowiedź
Warszawa, 26 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 29 maja 2015 r., znak: BPS/043-75-3229/15,
dotyczące oświadczenia senatorskiego Mieczysława Augustyna złożonego podczas
75. posiedzenia Senat RP w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), na dochód, na podstawie którego ustalane
jest prawo do zasiłku rodzinnego, składają się m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361,
z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z ww. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wsparcie danej
osoby, polegające na umorzeniu określonej kwoty zaległości czynszowych za lokal jest
przysporzeniem majątkowym stanowiącym przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W związku z powyższym, kwota umorzonych zaległości czynszowych, pomniejszona o należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu, składa się na
dochód rodziny, na podstawie którego ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
Nie są prowadzone prace mające na celu wprowadzenie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, polegającej na wyłączeniu z dochodu rodziny, przysporzeń majątkowych z tytułu umorzonych zaległości czynszowych, opodatkowanych podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
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Powyższe rozwiązanie byłoby przejawem nierównego traktowania osób, które
z własnych dochodów wywiązują się ze swoich zobowiązań, np. czynszowych (czy też
jakichkolwiek innych rachunków), a poniesione opłaty nie pomniejszają ich dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do
zasiłku rodzinnego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ostatnim czasie ww. temat był przedmiotem petycji rozpatrywanej przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, Komisja ta uznała za niezasadne podjęcie prac nad wprowadzeniem do ustawy o świadczeniach rodzinnych ww. rozwiązania.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
oraz senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Szanowna Pani Prezydent!
Zwracamy się do Pani z prośbą o rozważenie możliwości wniesienia
do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce B., zmarłej
w dniu 25 września 1990 r., ostatnio zamieszkałej prawdopodobnie przy
ul. Prałatowskiej w Warszawie, ze względu na posiadanie przez Panią jako
prezydenta m.st. Warszawy istotnego interesu prawnego związanego z możliwością uzyskania przez panią Halinę P., zamieszkałą przy ul. Łukowskiej
w Warszawie, odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie przy
ul. Prałatowskiej, oznaczoną jako nieruchomość warszawska.
Pani Halina P., jako następca prawny właścicieli wymienionej nieruchomości, objętej działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (DzU nr 50, poz. 279),
złożyła wniosek do prezydent m.st. Warszawy w sprawie przyznania jej odszkodowania. W związku z brakiem pełnego uregulowania kwestii natury
spadkowej w dniu 17 czerwca 2009 r. Urząd m.st. Warszawy wystosował
do kolejnego następcy prawnego, pani Haliny B., pismo z zapytaniem, czy
jest on spadkobiercą Franciszki B. Z informacji, jakie posiadamy, wynika,
że pani B. nie jest zainteresowana sprawą odszkodowawczą, w związku
z czym nie zamierza również odpowiedzieć na owo pismo. W tym stanie rzeczy prowadzenie przez panią Halinę P. dalszych czynności w sprawie odszkodowania nie jest możliwe.
Dlatego też prosimy o to, co na wstępie, oraz o poinformowanie zainteresowanej o rozstrzygnięciu.
Z poważaniem
Jan Maria Jackowski
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź
Warszawa, 29.06.2015 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 01.06.2015 r. znak: BPS/043-75-3230/15 w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Prałatowskiej
uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Zgodnie z zaświadczeniem Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie z dnia
23.11.1967 r. przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Jerzego K. do 2/8 części, Haliny K. do 2/8 części oraz Stanisława i Franciszki małż. B. w równych częściach
do 4/8 części na mocy aktu z dnia 14.01.1946 r. nr 55. Zgodnie z aktem notarialnym
z dnia 27.01.1951 r. nr rep. Genowefa P. nabyła połowę wyżej opisanej nieruchomości
od Jerzego Tadeusza K. i Haliny K.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Powiatowego dla m.st. Warszawy z dnia
11.09.1957 r. sygn. akt [...] spadek po Genowefie P. nabyły dzieci: Jadwiga P.
i Edward P. każde po 1/2 części spadku.
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Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia
12.02.1990 r. sygn. akt [...] spadek po Jadwidze B. z d. P. nabył brat Edward P.
w całości.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia
28.11.2000 r. sygn. akt [...] – spadek po Edwardzie P. nabyły dzieci: Halina P. oraz
Krzysztof P. po 1/2 części każde z nich.
Postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr [...] z dnia 19.09.2014 r. zawieszono postępowanie w sprawie odszkodowania za ww. nieruchomość do czasu dostarczenia postanowienia o nabyciu praw do spadku po współwłaścicielach ww. nieruchomości Franciszce B. i Stanisławie B.
Na powyższe postanowienie Halina P., następczyni prawna dawnej współwłaścicielki złożyła zażalenie.
Wojewoda Mazowiecki postanowieniem Nr [...] z dnia 10.02.2015 r. utrzymał
w mocy zaskarżone postanowienie.
Jednocześnie informuję, że postępowanie w sprawie odszkodowania za przedmiotową nieruchomość zostanie podjęte, gdy do akt sprawy wpłyną wyżej opisane postanowienia Sądu.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Jarosław Jóźwiak
Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Janiny Sagatowskiej
oraz Doroty Czudowskiej
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
Rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu testów końcowych śmigłowca
Caracal, który ma być montowany w naszym kraju. Według informacji przy
montażu znajdzie pracę około tysiąca dwustu pięćdziesięciu osób. Jednocześnie według ekspertów w zakładach znajdujących się w tak zwanej dolinie
lotniczej nastąpią zwolnienia pracowników.
Prosimy o informację, czy była przeprowadzona analiza dotycząca wielkości możliwych zwolnień w zakładach lotniczych konkurujących z Airbusem w Polsce.
Jan Maria Jackowski		
Krzysztof Słoń		
Bogdan Pęk

Janina Sagatowska
Dorota Czudowska

Odpowiedź
Warszawa, 2015.06.18
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Janinę Sagatowską i Dorotę Czudowską na 75. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 maja br., dotyczące przeprowadzenia analiz możliwych
zwolnień pracowników w zakładach konkurujących z Airbusem, po rozstrzygnięciu
przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy (BPS/043-75-3231/15), uprzejmie proszę
o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Resort obrony narodowej, wdrażając procedurę udzielenia zamówienia na dostawę/usługę dla Sił Zbrojnych RP, kieruje się regulacjami zawartymi w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
które – wraz z przepisami prawa Unii Europejskiej – wykluczają możliwość żądania od
potencjalnych dostawców informacji o ewentualnych skutkach zlecenia zamówienia
jednemu z nich.
Nadmienić przy tym należy, że każdy przedsiębiorca, będący osobą prawną, prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko, zatem zobowiązany jest do własnej oceny skutków w przypadkach nieuzyskania określonego
zamówienia.
Dokonanie wyboru śmigłowca CARACAL w celu skierowania ich do testów, jak również pozytywne ich wyniki, nie są równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Zawarcie
przedmiotowej umowy dostawy musi być poprzedzone m.in. wynegocjowaniem ceny
oraz warunków dostawy (w tym konkretnym przypadku warunków ustanowienia określonego potencjału techniczno-produkcyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Z poważaniem
z up. Czesław Mroczek
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka, Janiny Sagatowskiej
oraz Doroty Czudowskiej
skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej
Parlament Europejski na swoim posiedzeniu przyjął projekt rezolucji
wzywającej Komisję Europejską do ustanowienia kwot przesiedleń osób
ubiegających się o azyl. Polsce ma przypaść kwota od tysiąca do dwóch
tysięcy osób, obowiązek przyjęcia tylu imigrantów.
W związku z tym prosimy o informację, czy ministerstwo przeprowadziło
konsultacje w tej sprawie z samorządami.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Bogdan Pęk
Janina Sagatowska
Dorota Czudowska

Odpowiedź
Warszawa, 19 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 29 maja 2015 roku (sygn. BPS/043-75-3232/15)
dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jana Marię Jackowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja
2015 roku w sprawie przesiedleń osób ubiegających się o azyl uprzejmie informuję, że
na obecnym etapie nie było konieczności przeprowadzenia konsultacji z samorządami
dotyczących propozycji ustanowienia kwot w odniesieniu do przesiedleń osób ubiegających się o azyl.
Ponadto pragnę wskazać, że aktualnie na forum Unii Europejskiej (UE) trwają prace, podczas których rozważane są warianty rozwiązań mających na celu przezwyciężenie kryzysu migracyjnego na południu Europy. W ramach przeprowadzanych dyskusji w ww. zakresie, Polska prezentuje stanowisko, zgodnie z którym idea solidarności
z państwami najbardziej dotkniętymi napływem migrantów powinna odbywać się na
zasadzie dobrowolności, nie zaś w wyniku narzucenia przez Komisję Europejską określonych kwot. W przypadku podjęcia przez UE ostatecznych decyzji w omawianym obszarze, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zadecyduje o sposobie realizacji ewentualnych
zobowiązań oraz rozważy zasadność przeprowadzenia konsultacji z samorządami.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w z. Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie obywatele zaniepokojeni stanem prawnym regulującym obowiązek użycia czy też swobodę odstąpienia od użycia pieczęci
firmowych.
W większości przypadków lub obszarów działania przedsiębiorców używanie pieczątki firmowej nie jest konieczne, wymagają go jednak urzędy
skarbowe. Wzory niektórych deklaracji podatkowych dla przedsiębiorców
zostały sformułowane tak, że użycie pieczątki jest niezbędne. Przykładem
może być wzór deklaracji VAT-7. Istnieją akty normatywne regulujące zasady wypełniania kilkunastu oświadczeń, deklaracji i informacji dostarczanych
urzędom skarbowym, które to wypełnianie odbywa się z wykorzystywaniem
pieczątek firmowych. Nieopatrzenie pieczątką firmową któregokolwiek ze
wspomnianych druków czy formularzy nie powoduje jednak negatywnych
skutków dla składającego, to znaczy dokumenty takie są akceptowane
przez urząd.
W związku z brakiem regulacji prawnych co do obowiązku posiadania,
ale też używania pieczęci firmowej właściciele firm mogą w kontaktach z organami administracji państwowej, które wymagają od nich takich pieczęci,
zwrócić się do wspomnianych organów o przedstawienie podstawy prawnej.
Ponieważ takich przepisów nie ma, przedstawiciele administracji ustępują.
Oto jeden z paradoksów obserwowanych w związku z przedstawianą tu
sprawą. Bywają jednak także sytuacje, w których brak pieczęci uznawany
jest przez urząd za brak formalny – w przypadku urzędu marszałkowskiego
w postępowaniu konkursowym może to skutkować odrzuceniem wniosku.
Faktury pozostają ważne bez pieczątki (i bez podpisu), o ile na fakturze
znajdują się wymagane prawem informacje. Posiadania pieczęci firmowych
wymagają banki podczas zakładania konta firmowego. Wynika to z wewnętrznych przepisów banków. Paradoks polega na tym, że właśnie wymaganie posługiwania się pieczątką firmową w urzędach skarbowych i w bankach sprawia, że bez niej prowadzenie działalności gospodarczej jest niemal
niemożliwe, jak piszą praktycy obserwujący życie gospodarcze.
W związku z przedstawionymi kwestiami zwracam się do Pana Ministra
z następującymi pytaniami.
1. Czy istnieją regulacje prawne jasno określające obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę lub organizację pozarządową pieczęci firmowej?
2. Czy urzędy oraz instytucje publiczne dysponują podstawą prawną do
wymagania od obywateli używania pieczęci firmowej?
3. Czy w istniejącym porządku prawnym możliwe jest funkcjonowanie
przedsiębiorstwa lub organizacji pozarządowej bez pieczęci firmowej?
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 2 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 29 maja 2015 r., dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Kazimierza Kleinę podczas 75. posiedzenia Senatu RP
w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie użycia pieczęci firmowych (BPS/043-75-3233/15),
uprzejmie informuję, że zagadnienie poruszone przez Pana Senatora pozostaje poza
właściwością Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Niemiej jednak odnosząc się do pytań wymienionych w oświadczeniu – można
stwierdzić brak jednolitego przepisu prawnego określającego obowiązek posiadania
przez przedsiębiorcę lub organizację pozarządową pieczęci firmowej. Należy jednocześnie zauważyć, iż w regulacjach prawnych pozostających w kompetencjach ministrów
działowych występują przepisy wprowadzające taki obowiązek. Wśród nich można
przykładowo wymienić:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania
długów celnych a Agencją Rynku Rolnego;
2) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia,
przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków
chemicznych i ich prekursorów;
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia
28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów;
4) Przepisy Ministra Finansów dotyczące m.in. podatku VAT.
Wprowadzają one, głównie w załącznikach, obowiązek legitymowania się pieczęcią
firmową przy różnego rodzaju drukach.
Mając na względzie powyższe, należałoby w odniesieniu do drugiego pytania postawionego przez Pana Senatora, zweryfikować zagadnienia i urzędy, które wymagają
posiadania przez wnioskodawcę pieczęci firmowej i zweryfikowania na jakiej podstawie prawnej dany urząd występuje o obowiązkowe posiadanie pieczęci. Jest to jednak
zagadnienie pozostające poza kompetencjami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
a odpowiedź na nie mogliby udzielić jedynie ministrowie właściwi nadzorujący dane
urzędy administracji publicznej.
Biorąc pod uwagę opisany przez Pana Senatora przykład, odrzucenia dokumentów
z powodu braku formalnego przez urząd marszałkowski, właściwe do udzielenia odpowiedzi w sprawie wydaje się Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – przy domniemaniu, że konkurs dotyczy środków unijnych.
Ponadto MAC uprzejmie informuje, iż w odniesieniu do trzeciego pytania dotyczącego funkcjonowania przedsiębiorstwa lub organizacji pozarządowej bez pieczęci firmowej w istniejącym porządku prawnym, właściwym jest Ministerstwo Gospodarki.
Z poważaniem
Marek Wójcik
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Z uwagą obserwuję postępy w planowaniu przez PKP „Polskie Linie Kolejowe” SA modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku pomiędzy Gdynią
i Słupskiem. Prowadzę także rozmowy z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi, których ta inwestycja będzie bezpośrednio dotyczyć.
Z przekazanych do mojego biura dokumentów oraz z informacji przekazywanych ostatnio przez PKP PLK na spotkaniach wynika, że na odcinku
pomiędzy stacjami Potęgowo – Damnica nie rozważa się położenia drugiego
toru w żadnym z przygotowanych wariantów. Budzi to zaniepokojenie wśród
lokalnej społeczności, która bardzo liczyła na właśnie taką rozbudowę infrastruktury kolejowej na tym terenie. Wcześniej na spotkaniach z mieszkańcami i władzami przedstawiciele PKP PLK zapewniali, że planowana modernizacja obejmie cały odcinek, na którym położony zostanie drugi tor.
Dwa tory kolejowe na trasie Gdynia – Słupsk istniały jeszcze przed
II wojną światową i zostały rozebrane przez wycofującą się z tych terenów
Armię Czerwoną. Większość mostów oraz wiaduktów nie wymaga przebudowy, a na nasypach jest miejsce na drugi tor. Przywrócenie drugiego toru
na linii kolejowej nr 202 byłoby więc nie tylko uzasadnione historycznie, ale,
co pokazuje duże obłożenie pociągów kursujących na tej trasie, także ekonomicznie. Pozytywnie wpłynęłoby na rozwój terenów Pomorza Środkowego
oddalonych od ośrodków miejskich i polepszyłoby ich skomunikowanie.
W związku z przedstawioną sytuacją zwracam sią do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. Jakie czynniki brano pod uwagę, przygotowując warianty modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku pomiędzy Gdynią i Słupskiem?
2. Czy pełna modernizacja wspomnianego odcinka linii (ułożenie drugiego toru na całej długości) nie jest uzasadniona, biorąc pod uwagę wieloletnie
plany inwestycyjne i rozwoju województwa, powiatów i gmin?
3. Czy społeczność lokalna oraz samorządy są na bieżąco rzetelnie informowane o przygotowywanych wariantach oraz czy uczestniczą w ich przygotowaniu?
4. Czy planowane są szersze konsultacje (z mieszkańcami, władzami
lokalnymi i województwa) przed wyborem ostatecznego wariantu modernizacji?
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 1 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę podczas
75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. przekazane przy piśmie z 29 maja br.
(sygn.: BPS/043-75-3234/15), w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku pomiędzy Gdynią i Słupskiem, przedstawiam poniższe informacje.
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Przygotowując warianty modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia
Chylonia – Słupsk na wstępie dokonano następujących analiz: społeczno-gospodarczych, potrzeb transportowych, bieżącego popytu i podaży na usługi transportowe,
potencjału rozwoju rynku wraz z rekomendacją zmian w infrastrukturze. Na kolejnym etapie prac przeanalizowane zostało rozmieszczenie obiektów obsługi podróżnych i punktów eksploatacyjnych. Wykonano prognozę obciążenia linii, opracowano
plan eksploatacyjny oraz została skonstruowana oferta przewozowa. Na tej podstawie
dokonywana jest analiza techniczna wariantów inwestycyjnych wraz z oszacowaniem
kosztów. Dla wybranych w ten sposób wariantów przygotowywana jest analiza środowiskowa. Dopiero wszystkie ww. czynniki zostaną ujęte w analizie kosztów i korzyści,
na podstawie której zostanie zarekomendowany optymalny wariant modernizacji linii.
Wykonawca opracowuje różne warianty modernizacji linii, w tym również wariant,
w którym jest rozpatrywany odcinek dwutorowy z Lęborka do Słupska. Analiza wyboru wariantu modernizacji linii nie została jeszcze ukończona.
Samorządy lokalne są na bieżąco informowane o działaniach dotyczących planów
modernizacyjnych linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. Niedawno został zakończony cykl spotkań dotyczący prezentacji roboczych wersji wariantów modernizacji, na których wykonawca przedstawiał i konsultował z jednostkami
samorządu terytorialnego zaproponowane rozwiązania. Po serii spotkań wykonawca
zobowiązany został do uzupełnienia opracowań o zdefiniowane przez wybrane samorządy zamierzenia inwestycyjne w obszarze oddziaływania przedmiotowego projektu.
Po zakończeniu szczegółowych analiz, na spotkaniach z władzami samorządowymi reprezentującymi mieszkańców regionu (Gminy, Starostwa, Powiaty, Urząd Marszałkowski) zostaną przedstawione wyniki prac projektowych i wnioski z nich wynikające.
Wybór ostatecznego wariantu modernizacji przez zamawiającego, tj. PKP Polskie
Linie Kolejowe SA, nastąpi na podstawie m.in. wyników analizy wielokryterialnej oraz
po zapoznaniu się z rekomendacją wykonawcy odnośnie do najkorzystniejszego wariantu przebudowy wynikającego z przedmiotowej analizy. Mając na uwadze oczekiwania
mieszkańców regionu (np. dotyczące odbudowy 2. toru na odcinku Lębork – Słupsk),
zamawiający oczekuje od wykonawcy rzeczowego i konstruktywnego stanowiska oraz
propozycji rozwiązań przynoszących znaczące korzyści mieszkańcom regionu.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sławomir Żałobka
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera
Konsumenci produktów mięsnych zwracają uwagę na stosowaną na masową skalę przez producentów wspomnianego surowca technologię polegającą na nastrzykiwaniu mięsa solankami i innymi preparatami przyspieszającymi proces peklowania, poprawiającymi wygląd i smak mięsa, a przede
wszystkim zwiększającymi jego wagę.
Wspomniany proces technologiczny coraz częściej prowadzi do różnego rodzaju nadużyć, skutkiem których konsument kupujący w sklepie mięso surowe „z lady” nie jest w pełni świadomy, że w rzeczywistości kupuje
produkt zawierający niewielki procent mięsa, nasączony płynami zdecydowanie zwiększającymi jego wagę oraz obniżającymi jego jakość i wartość
odżywczą.
Wydaje się, że jest to praktyka nieuczciwa i wymagająca pilnego wyjaśnienia, również ze względu na jej wpływ na zdrowie konsumentów, szczególnie ludzi młodych i dzieci.
Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o tym, co spożywają pod
postacią mięsa, a także jego przetworów.
Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że omawiana tu sytuacja doprowadziła do nierównej konkurencji, szczególnie w przypadku firm, które
nie stosują nieuczciwych praktyk.
Warto dodać, że problem dotyczy również przetwórni rybnych prowadzących handel i dystrybucję na masową skalę.
Zwracam się więc z pytaniem: czy opisana przeze mnie praktyka na
rynku mięsa surowego jest monitorowana przez instytucje państwowe? Jeśli
nie jest ona zgodna z prawem, to jakie działania są podejmowane, aby przeciwdziałać przedstawionej tu sytuacji?
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Warszawa, 2015.06.18
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie w sprawie nieprawidłowości na rynku mięsa i ryb
polegających na nieuzasadnionym technologicznie dodatku różnych środków zwiększających masę tych produktów złożone przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę w dniu
21 maja 2015 r., podczas 75. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.
Przepisy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) wprowadziły definicje
mięsa świeżego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych. Zgodnie z tymi
przepisami:
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– świeże mięso oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo
lub pakowane w atmosferze kontrolowanej,
– surowe wyroby mięsne oznaczają świeże mięso, w tym mięso rozdrobnione
na kawałki, do którego dodano środki spożywcze, przyprawy lub substancje
dodatkowe, lub które poddano procesowi niewystarczającemu do modyfikacji
wewnętrznej struktury włókien mięśniowych mięsa, a zatem niewystarczającemu do wyeliminowania cech świeżego mięsa,
– produkty mięsne są to produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia mięsa lub dalszego przetworzenia takich produktów przetworzonych, co
w konsekwencji powoduje utratę właściwości mięsa świeżego na powierzchni
przekroju.
Zależnie od wyżej wymienionych kategorii produktów mogą być dodawane odpowiednio inne środki spożywcze (np. sól), a także substancje dodatkowe w zakresie
przewidzianym w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U.
L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.).
Dodatkowo, mając na uwadze stosowane przez producentów mięsa drobiowego
praktyki zmierzające w szczególności do zatrzymywania wody, przepisy ww. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nakazują podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa
sektora spożywczego wprowadzanie do obrotu mięsa drobiowego, które poddano działaniu zmierzającemu do zatrzymania wody, jedynie jako surowe wyroby mięsne lub
wykorzystywanie takiego mięsa w celu produkcji produktów przetworzonych. Mięso
drobiowe, które poddano działaniu zmierzającemu do zatrzymania wody nie może być
wprowadzane do obrotu jako mięso świeże.
Niezależnie od powyższych zasad regulujących dopuszczalne praktyki produkcyjne
stosowane przy wytwarzaniu środków spożywczych podkreślić należy, że konsument
w momencie zakupu produktów spożywczych zgodnie z przepisami musi otrzymywać
informacje o nazwie i składzie tych produktów. Regulacje w zakresie opakowanych
środków spożywczych zostały wprowadzone prawem unijnym, natomiast produkty
sprzedawane „na wagę” objęte są przepisami prawa krajowego.
Przepis art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169
z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy
Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/ WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011 s. 18 z późn. zm.)
wskazuje, że nazwa środka spożywczego jest jego nazwą przewidzianą w przepisach.
W przypadku braku takiej nazwy nazwą środka spożywczego jest jego nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie jest stosowana, przedstawia się
nazwę opisową. Nazwie produktu spożywczego, we wszystkich przypadkach, w których pominięcie takiej informacji mogłoby wprowadzać w błąd konsumenta, powinny
towarzyszyć dane szczegółowe dotyczące warunków fizycznych tego produktu lub
szczególnego przetworzenia jakiemu został on poddany np. sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, wędzony itp. (załącznik VI część A pkt 1 ww. rozporządzenia
(UE) nr 1169/2011).
W przypadku produktów mięsnych i surowych wyrobów mięsnych w formie płata, sztuki mięsa, plastra, porcji lub tuszy zwierzęcej oraz do produktów rybołówstwa
w formie płata, sztuki, plastra, porcji, filetu lub całego produktu rybołówstwa nazwa
żywności powinna obejmować także informację o dodanej wodzie, jeżeli dodana woda
przekracza 5% masy gotowego produktu.
Celem podania ww. informacji jest ochrona konsumenta przed nieuczciwymi
i wprowadzającymi w błąd praktykami odnoszącymi się do ww. produktów mięsnych,
do których w trakcie procesu produkcyjnego dodano wodę, gdy tymczasem konsument nie spodziewa się obecności znacznej ilości wody w tego typu żywności.
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Stosownie do wymagań zawartych w art. 9 ww. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011
opakowane produkty spożywcze przeznaczone do sprzedaży konsumentom zawierają
w oznakowaniu (poza kilkoma wyjątkami) wykaz składników tych produktów. W wykazie muszą znaleźć się również informacje o dodanej wodzie, jeżeli został zastosowany taki proces technologiczny.
W przypadku nieopakowanych produktów spożywczych sprzedawanych „na wagę”
również został wprowadzony wymóg dotyczący podawania wykazu składników dla takich produktów stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29).
Jeżeli przedsiębiorcy stosują się do wymienionych powyżej przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelnych informacji podanych w oznakowaniu produktów
spożywczych, dodanie wody w procesie przetwórczym nie może być uznane za stosowanie nieuczciwych praktyk.
Konsument ma możliwość wyboru określnych, preferowanych przez siebie produktów kierując się nazwą produktu i podanym wykazem składników.
Weryfikacja spełniania przez producentów wymagań dotyczących podawanej nazwy oraz wykazu składników (w tym zastosowanej a niedeklarowanej wody w produktach mięsnych) należy do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej, zgodnie z kompetencjami określonymi odpowiednio
w art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 678).
W przypadku stwierdzenia niezgodności inspektorzy ww. służb kontrolnych podejmują zdecydowane kroki w celu wyeliminowania zaistniałych uchybień lub powstrzymania nieuczciwych przedsiębiorców od kontynuowania działalności, zwłaszcza w sytuacjach nagminnego łamania przez nich przepisów prawa. Organy służb
kontrolnych posiadają ustawowo określone uprawnienia pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacji wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli, a w szczególności
mogą ograniczyć wprowadzanie do obrotu, wstrzymać wprowadzanie do obrotu lub
wycofać z obrotu produkty niespełniające wymagań, nakazać niezwłoczne usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości poprzez poddanie ich określonym zabiegom albo też
poddać produkty zniszczeniu, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo
lub interes konsumentów.
Każda z Inspekcji realizuje kontrole na podstawie okresowych planów kontroli
oraz podejmowanych kontroli nieplanowanych, jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa. W planach tych uwzględniane są m.in. wnioski,
uwagi i propozycje przekazywane przez inne organy urzędowej kontroli żywności.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Odpowiedź
PREZESA URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Warszawa, 18.06.2015 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę
na 75. posiedzeniu Senatu w dniu 21 maja 2015 r., przekazane przy piśmie z dnia
29 maja 2015 r. Nr BPS/043-75-3235-UOKK/15, dziękuję za zwrócenie uwagi na pojawiające się nieprawidłowości na rynku mięsa i ryb polegające na nieuzasadnionym
technologicznie dodatku różnych środków zwiększających masę tych produktów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt deklarowany jako świeże mięso nie
może zawierać jakichkolwiek dodatków do żywności, w tym środków wypełniających,
natomiast w przypadku użycia tych dodatków i środków wypełniających mięso takie
definiowane jest jako surowy wyrób mięsny i pod taką nazwą powinno być oferowane
w sprzedaży. Definicje odnoszące się do różnych kategorii mięsa i wyrobów mięsnych
zostały określone w Załączniku I rozporządzenia 853/20041. Zgodnie z nim: „świeże
mięso” oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem
lub szybkim mrożeniem, „surowe wyroby mięsne” oznaczają świeże mięso, w tym
mięso rozdrobnione na kawałki, do którego dodano środki spożywcze, przyprawy lub
substancje dodatkowe, ale niepozbawiające ich cech świeżego mięsa, natomiast „produkty mięsne” to produkty przetworzone. Określenie dokładnych definicji jest kluczowe dla ustalenia warunków stosowania dozwolonych dodatków do żywności zgodnie
z rozporządzeniem nr 1333/20082.
Wyżej wymienione regulacje prawne decydują o możliwości stosowania dozwolonych
substancji do konkretnych wyrobów, i tak np. w przypadku świeżego mięsa nie dopuszcza się żadnych dodatków, mięso mielone może zawierać jedynie dodatek soli do 1%,
natomiast lista dodatków dozwolonych do surowych wyrobów mięsnych jest dłuższa.
W myśl przepisów rozporządzenia 1169/20113 w przypadku opakowanych środków spożywczych musi być podany wykaz składników. Podkreślić należy, że w przypadku produktów mięsnych i surowych wyrobów mięsnych w formie płata sztuki mięsa, plastra, porcji lub tuszy zwierzęcej, cytowane wyżej rozporządzenia 1169/2011
z dniem 13 grudnia 2014 r. wprowadziło obowiązek podawania w nazwie produktu
informacji o dodanej wodzie, jeżeli dodana woda przekracza 5 proc. wagi gotowego
produktu oraz obecności dodanych białek zwierzęcych i ich pochodzeniu. W przypadku dodania wody poniżej 5% wystarczającym jest podanie jej w wykazie składników,
bez umieszczania tej informacji w nazwie produktu.
Środki spożywcze oferowane bez opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi4, w miejscu ich sprzedaży powinny być oznakowane m.in.
wykazem składników.
1

2

3

4

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004 s. 55 z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006
oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw
Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.
L 304 z 22.11.2011 s. 18 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29).
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Nad przestrzeganiem tych przepisów w obrocie detalicznym nadzór sprawuje Inspekcja Handlowa podległa Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
O ile sprawa nadmiernego dodatku wody do ryb mrożonych była nagłaśniana od
wielu lat, tak dotychczas nie były zgłaszane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sygnały o dodatku płynów/solanek w odniesieniu do surowego mięsa, o czym
mowa w oświadczeniu Pana Senatora. Praktyki nadmiernego dodatku wody sygnalizowano przede wszystkim w odniesieniu do przetworów mięsnych, głównie w grupie
wędlin wysokowydajnych i szynkopodobnych. Stąd też działania podległej mi Inspekcji
Handlowej w przedstawionej sprawie ukierunkowane były na monitorowanie rynku
ryb mrożonych glazurowanych i przetworów mięsnych, przy czym podczas każdej kontroli sprawdzano czy dodatki zastosowane w danym wyrobie były zgodne z w ww. rozporządzeniem nr 1333/2008 i czy ich graniczne wartości nie zostały przekroczone.
Jednocześnie chciałem zaznaczyć, że w roku 2014 Inspekcja Handlowa podczas
kontroli planowych i nieplanowych skontrolowała ogółem 7 677 placówek handlu
detalicznego (sklepy, placówki gastronomiczne, hurtownie, magazyny centralne sieci handlowych) obejmując badaniami 135 570 partii artykułów rolno-spożywczych,
z tego:
– 2 633 kontroli dotyczyło mięsa i przetworów mięsnych, podczas których ocenie
jakości i prawidłowości oznakowania poddano łącznie 14 058 partii towarów,
kwestionując 4 091 partii (29 proc.), przy czym udział produktów z nieprawidłowym oznakowaniem stanowił 37,9 proc., zaś z niewłaściwymi cechami jakości
9,6 proc.
– 1043 kontroli dotyczyło ryb i przetworów rybnych podczas których ocenie jakości i prawidłowości oznakowania poddano 3 438 partii produktów, kwestionując
792 partie (23 proc.), przy czym udział produktów z nieprawidłowym oznakowaniem stanowił 25,8 proc., zaś z niewłaściwymi cechami jakości 38,3 proc.
(głównie zawyżona zawartość glazury).
Wychodząc naprzeciw sygnałom przekazanym przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę, w zaplanowanej na III kwartał 2015 r. kontroli mięsa i przetworów mięsnych Inspekcja Handlowa zwróci szczególną uwagę na rzetelność informacji dotyczącej świeżego mięsa oraz surowych wyrobów mięsnych, oraz czy produkty te nie są fałszowane.
Ponadto informuję, że 12 marca 2015 r. Komisja Europejska wydała Zalecenia
w sprawie skoordynowanych planów kontroli w celu ustalenia skali występowania
oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności.
Komisja Europejska zaleciła m.in. przeprowadzenie kontroli autentyczności gatunków ryb morskich i słodkowodnych według skoordynowanych planów kontroli we
wszystkich państwach członkowskich rozpoczynając je z dniem 1 czerwca 2015 r.
i kończąc przekazaniem jej raportów z wyników kontroli najpóźniej do 31 października 2015 r. Zgodnie z tymi zaleceniami Polska została zobowiązana do pobrania
i zbadania w kierunku zafałszowań innymi gatunkami, co najmniej 160 próbek ryb
i przetworów. Kontrole te są obecnie realizowane przez Inspekcję Handlową na etapie
handlu detalicznego oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w zakładach produkcyjnych i w imporcie.
Z poważaniem
z up. PREZESA
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Wiceprezes
Dorota Karczewska
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa wymaga dobrego,
sprawnego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za rozpoznanie różnego
rodzaju zagrożeń mogących szkodzić interesom państwa polskiego, ale także
obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, zlikwidowanie ich i zapobieganie im.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obserwowaliśmy wiele niepokojących
zdarzeń wskazujących na brak koordynacji w zakresie nadzoru nad służbami specjalnymi. Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinie i odpowiedzi
na następujące pytania.
Czy Pani Premier posiada pełną wiedzę na temat procedur wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych? Dotyczy to na przykład kontroli prawidłowości działań operacyjno-rozpoznawczych co do treści i sposobu pozyskiwania informacji.
Czy decyzje podejmowane w trakcie posiedzeń Kolegium do spraw
Służb Specjalnych, a konkretnie decyzje podejmowane przez przewodniczącego, czyli Panią Premier, i kierowane do szefów służb specjalnych i organów
administracji państwowej, były monitorowane oraz weryfikowane, oceniane
przez Kolegium do spraw Służb Specjalnych?
Jakie działania legislacyjne i inne zalecające zwiększenie kontroli nad
służbami specjalnymi zostały podjęte przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej
po kontroli przeprowadzonej przez NIK w ubiegłym roku? Kiedy ewentualnie
zostanie zlikwidowane Kolegium do spraw Służb Specjalnych? Pytam o to,
bo takie informacje się pojawiły.
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII PREZESA
RADY MINISTRÓW
Warszawa, 26.06.2015 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 29 maja 2015 r. (RPS/043-75-3236/15) przedstawiam, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, następujące stanowisko dotyczące
oświadczenia w sprawie funkcjonowania służb specjalnych, złożonego przez Senatora
RP Pana Macieja Klimę podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r.
Odnosząc się do pierwszego pytania zawartego we wspomnianym oświadczeniu
pragnę poinformować, że Prezes Rady Ministrów posiada wiedzę na temat procedur
wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych w zakresie wystarczającym
do sprawowania nadzoru nad tymi służbami. W tym celu korzysta przede wszystkim
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z instrumentów prawnych określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą o ABW
i AW”, której przepisy zawarte w rozdziale 2. odnoszą się do działalności wszystkich
służb specjalnych w rozumieniu art. 11 tej ustawy. W ramach tej ustawy Prezes Rady
Ministrów może żądać informacji i opinii od szefów służb specjalnych odnoszących się
do działalności tych służb – w celu koordynacji działań w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa (art. 13 ust. 1), jak również może żądać od szefów tych
służb informacji związanych z planowaniem i wykonywaniem powierzonych zadań
– w celu zapewnienia wymaganego współdziałania służb specjalnych (art. 13 ust. 6).
Należy jednak mieć na uwadze, że zakres żądanych od szefów służb specjalnych informacji nie może obejmować niektórych informacji, co do których ustawy regulujące działalność służb specjalnych nakładają szczególne i daleko idące ograniczenia
podmiotowe i przedmiotowe co do ich udostępnienia; obejmuje to m.in. informacje
o szczegółowych formach i zasadach przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz o stosowanych w związku z ich prowadzeniem środkach i metodach,
jak również informacje o osobach udzielających pomocy służbom specjalnym przy
realizacji ich zadań (por. przykładowo art. 39 ust. 3 ustawy o ABW i AW).
Od wspomnianych powyżej uprawnień nadzorczych Prezesa Rady Ministrów należy oddzielić uprawnienia odnośnie do „kontroli prawidłowości działań operacyjno-rozpoznawczych co do treści i sposobu pozyskiwania informacji”. Należy podkreślić,
że Prezes Rady Ministrów ani minister koordynujący działalność służb specjalnych
nie mają uprawnień kontrolnych w tym obszarze spraw, ponieważ nie mają dostępu
do materiałów czynności operacyjno-rozpoznawczych. Takie uprawnienia posiadają
właściwe sądy (w zakresie uprawnienia do zarządzania albo przedłużania kontroli
operacyjnej, wyrażania zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym określonych
dowodów uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnej lub zarządzania zniszczenia albo
zachowania określonych materiałów z kontroli operacyjnej – por. przykładowo art. 27
ustawy o ABW i AW), a także Prokurator Generalny (w zakresie wyrażania zgody na
przeprowadzenie określonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowania
decyzji procesowych co do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów uzyskanych w trakcie określonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także bieżącego nadzoru nad prawidłowością prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych – por. przykładowo art. 27, 29 i 30 ustawy o ABW i AW, a także art. 3 ust. 1
pkt 7a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze).
Odpowiadając na drugie pytanie należy przede wszystkim zauważyć, że działające
przy Radzie Ministrów Kolegium do Spraw Służb Specjalnych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz
podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej,
urzędów skarbowych, izb skarbowych, organów kontroli skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11
ustawy o ABW i AW). Wobec powyższego Kolegium nie podejmuje rozstrzygnięć o charakterze decyzji, tylko formułuje oceny lub wyraża opinie w sprawach określonych
w art. 12 ust. 1 ustawy o ABW i AW. Pragnę zapewnić, że rozstrzygnięcia Kolegium do
Spraw Służb Specjalnych, w tym decyzje Przewodniczącego Kolegium, podlegają stałemu monitorowaniu i ocenie realizacji w ramach określonej w tym celu procedury wewnętrznej stosowanej przez komórkę organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
obsługującą działalność Kolegium, Przyjęty w tych sprawach tryb postępowania wynika z postanowień §9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r.
w sprawie szczegółowego trybu i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Kolegium (Dz. U. Nr 103, poz. 929).
Odnosząc się do trzeciego pytania pragnę poinformować, że projektowana ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (projekt wniesiony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako druk nr 2295) przewiduje zniesienie Kolegium do Spraw Służb
Specjalnych wraz z wejściem życie tej ustawy, które to zdarzenie zostało określone
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na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia (art. 247 projektu). Poszerzone omówienie przyczyn, celu, zakresu
i skutków projektowanych zmian znajduje się na str. 1–5 uzasadnienia projektu zawartego w druku sejmowym nr 2295.
Z poważaniem
Marek Biernacki
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Od kilkudziesięciu lat żołnierze, oficerowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze służb uczestniczą w wielu misjach pokojowych,
stabilizacyjnych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, ISAF
i innych organizacji na terenie całego świata, gwarantując bezpieczeństwo,
życie i zdrowie mieszkańcom rejonów i państw, w których toczy się wojna.
Uczestniczący w misjach żołnierze i oficerowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej ryzykują swoim życiem i zdrowiem w walce z terroryzmem i ludobójstwem. Na misjach zginęło, pełniąc służbę, kilkudziesięciu żołnierzy, oficerów, funkcjonariuszy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasług tysięcy
żołnierzy pełniących służbę na misjach nie sposób nie docenić. W ostatnich
latach w sposób istotny doposażano oddziały wojskowe na misjach, podjęto
również zadanie uhonorowania żołnierzy służących na misjach, wprowadzając Gwiazdę Afganistanu, Iraku, Czadu, Konga. Lecz czy z taką samą
determinacją wprowadzano szkolenia, przygotowywano oddziały oraz pojedynczych żołnierzy, oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do działań w warunkach bojowych? Czy z należytą determinacją wprowadzano
w prawie polskim zmiany dające możliwości interpretacji nowych wyzwań
prawnych stojących przed żołnierzami na misjach? Dotyczy to na przykład
błędów, pomyłek popełnianych w warunkach bojowych.
Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinie i odpowiedzi na następujące pytania.
Czy przygotowano i odpowiednio przeszkolono żołnierzy oraz oficerów
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przed misjami w Iraku i Afganistanie,
a także innymi, w zakresie uwarunkowań prawnych związanych ze służbą
na misjach, w tym również w warunkach wojennych?
Od kiedy żołnierze i oficerowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
odbywający służbę w kraju i na misjach posiadają możliwość obrony z urzędu gwarantowanej przez MON w sytuacjach, gdy padają oskarżenia pod ich
adresem związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań służbowych?
Czy polskie prawo dotyczące służby oraz użycia broni i przemocy bezpośredniej jest dostosowane do wypełniania zadań na misjach przez żołnierzy, oficerów i funkcjonariuszy? Czy uwzględnia na przykład pojęcie stresu
bojowego itp.? Czy – i ewentualnie jakie – wprowadzono zmiany w zakresie
wspomnianego prawa w latach 2007–2014?
Czy nowy rodzaj wojny, wojna hybrydowa, nie będzie wymagał zmian
w obowiązującym prawie w zakresie funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych służb? Jakie jest stanowisko rządu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej we wspomnianym zakresie?
Czy żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ponoszą odpowiedzialność, w tym karną, za nieprawidłowe działanie sprzętu wojskowego
i amunicji w warunkach bojowych oraz na misjach?
Czy prawo polskie w wystarczający sposób broni honoru polskiego żołnierza w sytuacjach medialnych ataków na poszczególnych żołnierzy oraz
instytucje Wojska Polskiego?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Odpowiedź
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2015.06.30
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezes Rady Ministrów, na oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy, złożone podczas 75. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 maja br., w sprawie misji pokojowych Polskich Sił Zbrojnych (BPS/043-75-3237/15), Uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska w tej sprawie.
Żołnierze Sił Zbrojnych RP kierowani na misje zagraniczne odbywają liczne szkolenia przygotowujące do tego wyjazdu. Są one realizowane zarówno w kraju, jak i poza
granicami, w ramach cykli, podzielonych na etapy: planowania, przygotowania i formowania, szkolenia oraz przygotowania do rotacji. W ich ramach są prowadzone
kursy instruktorsko-metodyczne dla dowódców poszczególnych pododdziałów, kursy specjalistyczne dla personelu polskich kontyngentów wojskowych, szkolenie zgrywające poszczególnych komponentów kontyngentów zakończone zgrywaniem całości
kontyngentu i certyfikacją.
Jednym z bloków tematycznych realizowanych dla całości personelu kontyngentów jest szkolenie prawne, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, zakazanych metod i środków prowadzenia walki, znajomości przepisów karnych i porządkowych, zasad odpowiedzialności za naruszenie
przepisów prawa, ochrony dóbr kultury w rejonie misji, sposobu postępowania z jeńcami wojennymi oraz przyjętych dla danej operacji zasad użycia siły (dla każdej misji
zasady te są ustalane w odniesieniu do porozumień międzynarodowych i uzgadniane
ze stronami uczestniczącymi w danej misji).
W celu właściwej organizacji oraz koordynacji i funkcjonowania systemu szkolenia
z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych Minister
Obrony Narodowej wydał decyzję Nr 184/MON z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie
organizacji systemu kształcenia i szkolenia z „Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych” w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 221 ze zm.).
Tematyka powyższa jest omawiana także w trakcie szkolenia zapoznawczego, po
przybyciu żołnierzy i pracowników wojska do rejonu misji.
W ramach przeszkolenia żołnierzy kierowanych do pełnienia służby w rejonie wykonywania zadań zadbano również o to, aby personel kontyngentu znał dyrektywy
NATO oraz stosował się do Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i innych aktów prawnych właściwych dla poszczególnych misji.
Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości obrony żołnierza zawodowego
z urzędu informuję, że art. 671 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) przewiduje obowiązkowy udział obrońcy przed
wszystkimi sądami wojskowymi w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata
na żołnierza zawodowego, albo w sprawie przeciwko żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych
poza granicami państwa. Ponadto obowiązkowy jest udział obrońcy w posiedzeniu
sądu wojskowego przeciwko wymienionym żołnierzom również w przypadkach, gdy
zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz gdy akt oskarżenia zawiera wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za
przypisany żołnierzowi występek, bez przeprowadzenia rozprawy. Natomiast udział
obrońcy w rozprawie głównej przeciwko innemu oskarżonemu żołnierzowi niż dotychczas wymieniony jest obowiązkowy przed wojskowym sądem okręgowym orzekają-
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cym w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa podlegające w postępowaniu
przed sądami powszechnymi właściwości sądu okręgowego oraz przestępstwo dezercji
i przestępstwo czynnej napaści na przełożonego. We wszystkich wymienionych przypadkach stosuje się ogólne przepisy w zakresie wyboru obrońcy oraz wyznaczenia
obrońcy z urzędu.
Jednocześnie, ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 208, poz. 1308), z mocą obowiązującą od dnia 28 grudnia 2008 r., dodano szczególne przepisy art. 68a w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.) i art. 129a w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 144 ze zm.), zgodnie z którymi żołnierzowi zawodowemu przysługuje
zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, jeżeli postępowanie przygotowawcze
wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu. Koszty, w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego obrońcy, określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
– Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615), zwraca się ze środków części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
Odnosząc się do kwestii dostosowania polskiego prawa dotyczącego służby i użycia
broni oraz przemocy bezpośredniej do wypełniania zadań na misjach zagranicznych
pragnę wskazać, że sytuacja prawna żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej użytych poza granicami państwa regulowana jest postanowieniami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub
pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1510). Zgodnie z jej art. 7 ust. 1 osoby wchodzące w skład jednostek wojskowych
wykonujących zadania poza granicami państwa podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym, karnym i porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy żołnierze i pracownicy wchodzący w skład jednostek wojskowych są obowiązani do przestrzegania prawa państwa
przyjmującego oraz wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego.
W tym miejscu pragnę również wspomnieć, że przepisy regulujące służbę wojskową
żołnierzy zawodowych były na bieżąco dostosowywane do wymogów wynikających m.in.
ze specyfiki pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa. Natomiast w wyniku
doświadczeń związanych z użyciem broni i innego uzbrojenia oraz środków przymusu
bezpośredniego do przywołanej wyżej ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa wprowadzono zasady oraz warunki
użycia siły wojskowej (broni, innego uzbrojenia oraz środków przymusu bezpośredniego) przez żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa. Regulacje tego dotyczące
(zawarte przede wszystkim w art. 7a, 7b, 7c) weszły w życie dnia 5 stycznia 2011 r.
Nawiązując do wspomnianego w oświadczeniu syndromu stresu bojowego pragnę
wyjaśnić, ze jest to jednostka chorobowa zarejestrowana w międzynarodowym katalogu chorób, a jej objawy i skutki występują po pewnym czasie od zdarzenia traumatycznego. W chwili zdarzenia, np. użycia siły, nie można mówić o tym syndromie, lecz
o zwykłym stresie wynikającym z danej sytuacji.
Kwestie związane z tzw. stresem bojowym zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności
do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich
w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 ze zm.), w którym tego rodzaju zjawisko
jest wymienione jako jedna z przyczyn mogących prowadzić do rozpoznania pewnych
zaburzeń o charakterze psychicznym.
Żołnierze z objawami stresu bojowego, na podstawie opinii lekarskiej, są odsuwani
od wypełniania obowiązków służbowych, w tym posługiwania się bronią, i kierowani
na odpowiednie leczenie.
Odnosząc się do dalszych pytań Pana Senatora Macieja Klimy informuję, że tzw.
wojna hybrydowa stanowi nowe wyzwanie dla środowiska bezpieczeństwa, zarówno
narodowego, jak i międzynarodowego. Jest to pojęcie, które nie zostało jeszcze włączo-
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ne do obowiązujących aktów prawnych. Trwają prace narodowe i sojusznicze mające
na celu zdefiniowanie tego obszaru tematycznego i wynikających z niego zagrożeń.
W resorcie obrony narodowej są prowadzone prace analityczne nad regulacjami, które
mogą mieć zastosowanie w ramach tzw. wojny hybrydowej i podprogowej, z uwzględnieniem możliwości współdziałania Sił Zbrojnych RP z wojskami NATO w obliczu tego
rodzaju zagrożeń.
Wojna hybrydowa może być prowadzona z minimalnym użyciem sił zbrojnych lub
nawet zupełnie bez ich użycia. Pożądanym sposobem jej prowadzenia jest osiągnięcie
celów strategicznych za pomocą ekonomicznych, politycznych czy psychologicznych
sposobów oddziaływania.
Jednocześnie należy zauważyć, że sytuacje występujące podczas ww. wojny mogą
mieć znamiona działań terrorystycznych, w związku z czym istnieje możliwość użycia
sił bezpieczeństwa (Policja, Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna) w celu reagowania na
działania przeciwnika prowadzącego wojnę hybrydową. Siły bezpieczeństwa państwa
są gotowe do takiego działania i posiadają odpowiednie środki.
Problematykę przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym oraz usuwania skutków ataku w polskim systemie prawnym
regulują przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 ze zm.), ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1166) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455).
Problematyka reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym ujęta
jest również w regulacjach dotyczących stanów nadzwyczajnych, tj. ustawie z dnia
21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1191) oraz ustawie
z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1815).
Natomiast szczegółowe procedury reagowania zostały ujęte zarówno w dokumentach o charakterze rządowym czy resortowym, jak i wewnętrznych procedurach poszczególnych służb i instytucji, w tym w planach zarządzania kryzysowego.
Odnosząc się do odpowiedzialności żołnierzy biorących udział w misjach za nieprawidłowe działanie sprzętu wojskowego i amunicji wyjaśniam, że każdy tego rodzaju przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, przy uwzględnieniu okoliczności
zaistniałego zdarzenia. Należy w tym miejscu wskazać, że – w myśl przepisu art. 354
§1 Kodeksu karnego – penalizowane jest nie działanie sprzętu wojskowego i amunicji,
lecz zachowanie polegające na nieostrożnym obchodzeniu się przez żołnierza z bronią
wojskową, amunicją, materiałem wybuchowym lub innym środkiem walki albo ich
nieostrożnym używaniu i przez to nieumyślnym powodowaniu naruszenia czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby. Równocześnie trzeba zauważyć, że
stosownie do brzmienia art. 317 §1 Kodeksu karnego, względem żołnierzy również
znajduje zastosowanie ogólna zasada sformułowana w art. 1 §3 tego aktu prawnego,
iż nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Zatem, należy przyjąć, że żołnierz może zostać pociągnięty
do ewentualnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy nieprawidłowe działanie uzbrojenia
czy uzbrojonego sprzętu wojskowego wywołane jest nieostrożnym obchodzeniem się
nim przez żołnierza.
Ponadto pragnę wyjaśnić, że żołnierz ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przez niego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych. Zasady odpowiedzialności w tym zakresie określa ustawa z dnia
25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy (Dz. U. Nr 89, poz. 967
ze zm.).
Nawiązując do wspomnianej w interpelacji kwestii obrony honoru polskiego żołnierza pragnę nadmienić, że polskie prawo przewiduje jednakową ochronę dóbr osobistych każdego człowieka, zarówno w sferze prawa cywilnego (ochrona dóbr osobistych), jak i w sferze prawa karnego (przestępstwa przeciwko czci). Przepisy art. 23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
o ochronie dóbr osobistych stosuje się odpowiednio do osób prawnych i jednostek
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organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną. Zasadnym jest także przywołanie normy odnoszącej się do ochrony przyrodzonej godności człowieka, sformułowanej zarówno w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), jak i w systemie
prawa cywilnego. Godność ta stanowi źródło wolności i praw człowieka oraz obywatela
(zatem także żołnierza zawodowego). Jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych. Nie istnieje w tym zakresie szczególna ochrona,
która mogłaby przysługiwać wyłącznie żołnierzom lub instytucjom Wojska Polskiego.
Jednocześnie należy dodać, że w myśl zasady wyrażonej w art. 115 §13 Kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest między innymi osoba pełniąca czynną
służbę wojskową. Wobec tego, względem wymienionych osób znajdują zastosowanie
wszystkie przepisy gwarantujące funkcjonariuszom publicznym szczególną ochronę.
Ma tu zastosowanie m.in. art. 121 Kodeksu karnego, regulujący kwestie popełnienia
przestępstwa zniesławienia (nie tylko względem osoby, ale również instytucji, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej), a także
art. 216, dotyczący przestępstwa znieważenia (które może dotyczyć tylko osoby). Z kolei w myśl art. 226 §1 tego aktu prawnego znieważanie funkcjonariusza publicznego
(zatem także żołnierza zawodowego) lub osoby do pomocy mu przybranej, podczas
i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto §3 cytowanego przepisu
penalizuje także publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Jak wykazano wyżej, w opinii Ministerstwa Obrony Narodowej, w razie naruszenia
honoru żołnierza, istnieje szereg możliwości prawnych do jego obrony.
Łączę wyrazy szacunku
z up. Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., jest niewątpliwie dobrym krokiem w kierunku podniesienia
standardów ochrony praw konsumentów. Niemniej jednak wydaje się, że
konieczne są dalsze prace zorientowane na rozwiązanie niektórych kwestii
dotyczących zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, w celu pełniejszej ochrony praw konsumentów.
Ustawa w obecnym brzmieniu stanowi o tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest do podania konsumentowi szeregu informacji związanych z prawem odstąpienia od umowy, to jest sposobu i terminu wykonania prawa
odstąpienia, informacji o ponoszonych przez konsumenta kosztach zwrotu
rzeczy, okolicznościach, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje oraz wzorze formularza odstąpienia od umowy. Jak wynika między innymi z porad prawnych prowadzonych w moim biurze, częstym problemem
obywateli jest niewystarczające wsparcie przez aparat państwowy osób pokrzywdzonych przez nieuczciwych sprzedawców, którzy nie informują o warunkach odstąpienia od umowy lub czynią to w sposób, który dla przeciętnego konsumenta jest zbyt skomplikowany. Co więcej, bardzo często organy
ścigania decydują się na umorzenie postępowania w tego typu sprawach,
argumentując to brakiem znamion czynu zabronionego. W związku z tym
warto zastanowić się nad wprowadzeniem dalszych rozwiązań gwarantujących właściwe wykonanie przez sprzedawców wspomnianych przepisów
ustawy, nie wyłączając nawet penalizacji niektórych praktyk, które w największym stopniu godzą w zasady ochrony praw konsumenta.
Z tego też względu proszę Pana Ministra o przeanalizowanie zasadności
wprowadzenia dalszych zmian do wymienionej ustawy.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 9 lipca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2015 r. dot. oświadczenia senatora Ryszarda Knosali złożonego podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r.
(sygn. BPS/043-75-3238/15), uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Ustawa z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
przewiduje szereg sankcji wobec przedsiębiorców, którzy naruszają obowiązki informacyjne nałożone przepisami tej ustawy.
Sankcję o charakterze administracyjno-karnym przewiduje art. 139b kodeksu wykroczeń, wprowadzony tą ustawą:
„Art. 139b. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając
umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji
lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta, podlega karze grzywny”.
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Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – w przypadku,
gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy
(tj. o czasie do namysłu) prawo to wygasa konsumentowi dopiero po upływie 12 miesięcy od upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie. W praktyce oznacza to, że konsument, który nabył rzecz np. przez Internet od sprzedawcy, który nie poinformował
go, że może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, będzie mógł
odstąpić od takiej umowy w okresie roku i 14 dni. Jest to dotkliwa sankcja dla przedsiębiorcy, który nie dochowa obowiązku informacyjnego.
Dodatkowo można wskazać, że jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta,
że powinien on ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia,
koszty te będą obciążać przedsiębiorcę (por. art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).
Nadto warto zauważyć, iż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wyposaża Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w skuteczne środki chroniące interesy konsumentów, np. Prezes może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę
za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W przypadku
wystąpienia problemów wskazanych w oświadczeniu konsumenci powinni w pierwszej kolejności zwracać się do UOKiK ze stosowną skargą, aby Prezes UOKiK mógł
podjąć przewidziane tą ustawą działania.
Z powyższych względów w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie o prawach konsumenta.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
dr hab. Monika Zbrojewska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Art. 270 §1 kodeksu karnego stanowi, że przestępstwem jest podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia go za autentyczny lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego, §3 cytowanego artykułu penalizuje także przygotowania do przestępstwa tego rodzaju.
W ostatnich miesiącach w wielu mediach nagłaśniane były przypadki
podmiotów oferujących usługi polegające na produkcji „kolekcjonerskich”
egzemplarzy różnego rodzaju dokumentów, w tym dowodów osobistych,
w oparciu o dowolne dane dostarczone przez zamawiającego (mogą to być
dane osobowe skradzione innej osobie lub dane całkowicie fikcyjne). Wspomniane wyroby są wykonane tak dokładnie, że w praktyce trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z dokumentem oryginalnym, czy z egzemplarzem „kolekcjonerskim”. Jedyna różnica polega najczęściej na umieszczeniu
na egzemplarzu „kolekcjonerskim” specjalnej naklejki, którą jednak łatwo
usunąć. Nie ulega wątpliwości, że takie pseudodokumenty wykonywane są
często w celu posłużenia się nimi jako dokumentami autentycznymi. Jednak w świetle przywołanych na wstępie przepisów trudno jest ukarać osobę
posiadającą nawet wiele egzemplarzy „kolekcjonerskich” dowodów osobistych, jeśli postawi się jej zarzut czynienia przygotowań do przestępstwa
zdefiniowanego w art. 270 §1 kodeksu karnego. Odpowiedzialność karna
nie grozi także osobie produkującej „kolekcjonerskie” dowody osobiste.
Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na interes publiczny i w celu podniesienia pewności obrotu gospodarczego należy rozważyć przyjęcie uregulowań, które spenalizowałyby opisane zachowania, a tym samym pozwoliłyby
na skuteczne zwalczanie tego zjawiska.
Proszę zatem Pana Ministra o przeanalizowanie zgłoszonego problemu
i ewentualne podjęcie stosownych działań legislacyjnych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 8 lipca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Knosali z dnia 3 czerwca
2015 roku, znak BPS/043-75-3239/15, w sprawie tzw. kolekcjonerskich dokumentów, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W obrocie prawnym występują dokumenty różnego typu w tym m.in. krajowe,
zagraniczne i międzynarodowe; urzędowe i prywatne oraz pierwotne i wtórne. Co przy
tym oczywiste, sprawność funkcjonowania i bezpieczeństwo obrotu prawnego zależą
w znacznym stopniu od zapewnienia gwarancji, że dokumenty odzwierciedlają odpowiadające rzeczywistości fakty. Potrzeba prawnej ochrony dokumentów jest więc
immanentnie związana z faktem, że dokumenty pełnią bardzo ważną rolę w każdej
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dziedzinie prawa. Dzięki nim oświadczenia bądź okoliczności mające znaczenie prawne uzyskują bowiem trwałą, materialną postać. Bardzo ważne znaczenie dokumentu
przejawia się również w tym, że odgrywa on istotną rolę jako dowód w postępowaniu sądowym i innym prowadzonym na podstawie ustawy. Przedłożenie sądowi lub
innemu organowi dokumentu podrobionego, przerobionego albo zawierającego poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne może bowiem
doprowadzić nie tylko do wydania wadliwych orzeczeń lub decyzji, ale również do
odpowiedzialności karnej przedkładającego taki dokument.
Dokument stanowi wreszcie formę utrwalenia oświadczeń woli lub wiedzy człowieka albo jakichkolwiek faktów bądź okoliczności o znaczeniu prawnym, dzięki czemu
zagwarantowana jest pewność obrotu prawnego, w tym obrotu gospodarczego. Z dokumentem łączą się przy tym określone zobowiązania i uprawnienia, dotyczące wszelkich stosunków społecznych, regulowanych przez poszczególne gałęzie prawa.
Z tych względów w polskim porządku prawnym dokument jest chroniony przez
przepisy różnych dziedzin prawa, w tym przede wszystkim przez przepisy prawa cywilnego i administracyjnego. W przypadku czynów naruszających autentyczność lub
prawdziwość treści dokumentów środki, jakimi dysponuje prawo cywilne lub administracyjne, nie są jednak wystarczające dla ochrony porządku prawnego. Z tej przyczyny, ochronę dokumentów zapewnia nadto prawo karne, które obok wielu różnych
funkcji, pełni również funkcję subsydiarną. Subsydiarność prawa karnego przejawia
się zaś w tym, że ingeruje ono w inne dziedziny prawa, gdy przewidziane tam środki
nie tworzą dostatecznej gwarancji zapewnienia ochrony stosunków społecznych, regulowanych przez inne dziedziny prawa. Prawo karne, co oczywiste, dysponuje bowiem
najostrzejszymi formami przymusu państwowego, a więc karami i środkami karnymi,
które stanowią bezpośrednią dolegliwość osobistą dla sprawcy czynu zabronionego
oraz wyraz potępienia dla jego społecznie szkodliwego zachowania.
Należy przy tym podkreślić, że obok okoliczności natury prawnej, karalność fałszu
dokumentu uzasadniona jest także rolą, jaką przypisuje się dokumentom w odczuciu
społecznym. Nierzadko bowiem w rozumieniu powszechnym uznaje się dokumenty
za najbardziej wiarygodne dowody określonych w nich faktów. Przyjmuje się przy tym
potocznie, że są one świadectwem prawdziwości zawartej w nich treści, dlatego też
przyznaje się im nierzadko większe znaczenie niż ustnym oświadczeniom. Dotyczy to
w szczególności dokumentów określonych zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) i zgodnie z art. 76
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) jako urzędowe.
Obowiązujące przepisy karne w sposób należyty penalizują podrabianie i przerabianie dokumentów, w tym także dokumentów w postaci polskich albo obcych
pieniędzy, innych środków płatniczych oraz dokumentów uprawniających do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierających obowiązek wypłaty kapitału, odsetek lub
udziału w zyskach. Opisane przestępstwa ustawodawca stypizował przede wszystkim
w art. 270 §1 i 3 oraz w art. 310 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. zwanej dalej: „k.k.”).
W Kodeksie karnym przewidziano przy tym odpowiedzialność karną za podrobienie lub przerobienie: dokumentów (art. 270, art. 303, art. 248); pieniędzy i papierów wartościowych (art. 310); znaków identyfikacyjnych, daty produkcji albo daty
przydatności towaru bądź urządzenia (art. 306), urzędowego znaku wartościowego
(art. 313); znaku urzędowego mającego stwierdzić upoważnienie lub wynik badania
(art. 314); zalegalizowanego narzędzia pomiarowego lub probierczego (art. 315). Karalność podrobienia lub przerobienia określonych przedmiotów regulowana jest również
w ustawach szczególnych.
Przepis art. 270 §1 k.k. rozróżnia przy tym fałszowanie dokumentów poprzez przerobienie, czyli dokonanie zmian w treści pierwotnej dokumentu oraz podrobienie, czyli
wykonanie całego dokumentu na podstawie wzorca. Jak przy tym powszechnie wiadomo, fałszywe dokumenty często są wykorzystywane w przestępstwach gospodarczych
o charakterze ekonomiczno-finansowym takich jak:
– wyłudzanie pieniędzy na szkodę banków, przedsiębiorstw, fundacji itp.,
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– wyłudzenie towarów, maszyn, urządzeń w systemie sprzedaży ratalnej, obniżanie należności podatkowej poprzez fałszowanie dokumentów finansowych
świadczących o rozmiarach prowadzonej działalności,
– uchylanie się od obowiązków opłat celnych i przewozowych,
– zatajenie rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej w handlu międzynarodowym,
– unikanie zapłaty bądź wyłudzanie zwrotu podatku VAT,
– wyłudzanie refundacji za leki,
– oszustwa spadkowe,
– legalizowanie obrotu skradzionymi samochodami, zorganizowany, nielegalny
przerzut osób przez granicę itd.
Fałszerstwu podlega przy tym wszystko, co niesie ze sobą jakąkolwiek korzyść (np.
bilety komunikacji miejskiej, bilety wstępu na różnego rodzaju imprezy, świadectwa
szkolne bądź świadectwa uzyskania określonych kwalifikacji, dyplomy studiów wyższych, weksle, czeki, karty kredytowe, zaświadczenia o stanie majątkowym, o zatrudnieniu, faktury zakupu i sprzedaży, dokumenty przewozowe, poświadczenia odprawy
celnej, recepty, znaki towarowe, orzeczenia sądowe, dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, wizy). Co nadto istotne, przestępstwo fałszerstwa dokumentów nie tylko że uderza w interes publiczny (bezpieczeństwo obrotu prawnego),
ale także w interes indywidualny, np. wtedy, gdy sprawcy do sfałszowania dokumentów posługują się wykradzionymi danymi osobowymi osób postronnych.
Zgodnie jednak z treścią art. 270 §1 k.k., samo podrobienie czy przerobienie dokumentów nie skutkuje przyjęciem, że w sprawie mamy do czynienia z karalnym
przestępstwem. Ustawodawca uzależnił bowiem odpowiedzialność karną za podrobienie lub przerobienie dokumentu od celu jego użycia za autentyczny. Tym samym nie
stanowi fałszu materialnego podrobienie lub przerobienie dokumentu np. dla żartu
lub dla celów naukowych. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, że jest to istotna
różnica w porównaniu z przestępstwem przewidzianym w art. 310 §1 k.k., które polega na podrobieniu lub przerobieniu m.in. pieniędzy. Tego rodzaju działanie karane
jest bowiem bez względu na cel, jakim kierował się sprawca. Innymi słowy, poniesie
on odpowiedzialność karną na podstawie art. 310 §1 k.k. nawet wówczas, gdy podrobił lub przerobił pieniądz nie w celu puszczenia go w obieg, ale w celu sprawdzenia
swoich umiejętności lub dla zabawy. W literaturze przyjmuje się bowiem, że ochrona
autentyczności pieniędzy i papierów wartościowych, z uwagi na ich bezpośrednią siłę
nabywczą oraz konieczność ochrony monopolu państwa na ich emisję, wymaga represji karnej bez względu na motywy, jakimi kierował się fałszerz.
Odpowiadając zaś wprost na pytanie zawarte w oświadczeniu wskazać należy, że
uzależnienie karalności fałszu materialnego dokumentu od celu użycia dokumentu
jako autentycznego pozwala przyjąć, że ustawodawca nie wiąże społecznej szkodliwości takiego czynu z samym tylko podrobieniem lub przerobieniem dokumentu.
Podmiotowym znamieniem przestępstwa podrobienia lub przerobienia dokumentu
jest bowiem działanie sprawcy w celu użycia go jako autentycznego. Jest to zatem
przestępstwo kierunkowe. Z tych względów nie ma charakteru przestępnego używania samo posiadanie przy sobie sfałszowanego dowodu osobistego, prawa jazdy
lub dowodu rejestracyjnego. Będzie natomiast wyczerpywać znamiona przestępstwa
z art. 270 §1 k.k. okazanie tego dowodu czy prawa jazdy organowi przeprowadzającemu kontrolę.
Innymi słowy, niekaralność samego wytwarzania tzw. kolekcjonerskich dokumentów, poświadczających np. tożsamość danej osoby w przypadkach, gdy sprawcy
nie towarzyszy wskazany w ustawie cel użycia takiego dokumentu za autentyczny
lub posługiwania się takim dokumentem jak autentycznym, uzasadniona jest względami racjonalnej polityki karnej i wzajemnego wyważenia dóbr chronionych oraz siły
koniecznych represji karanych w zależności od tego, jaki dokument został sfałszowany. Inne skutki należy bowiem wiązać z podrabianiem i przerabianiem pieniędzy i innych dokumentów uprawniających do otrzymania pieniędzy lub innych przysporzeń,
a inne z podrobieniem lub przerobieniem prawa jazdy czy zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego.
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Co przy tym bardzo istotne, sprawca fałszerstwa nie musi zmierzać do natychmiastowego użycia podrobionego czy przerobionego dokumentu. Wystarczy bowiem, że
towarzyszy mu zamiar użycia sfałszowanego dokumentu w przyszłości. Może on też,
co oczywiste, dokonać fałszerstwa w celu użycia dokumentu przez osobę trzecią, a dla
bytu przestępstwa nie ma znaczenia, czy fałszerz odniósł przy tym korzyść majątkową (zob. komentarz do art. 270 k.k. [w:] Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz,
LEX, 2010).
Podnieść nadto trzeba, że karalne jest również przygotowanie do podrabiania lub
przerabiania dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub przygotowanie do
użycia podrobionego lub przerobionego dokumentu.
W konkluzji stwierdzić należy, że obowiązujące przepisy nie wymagają zmian legislacyjnych, gdyż każde posłużenie się przez sprawcę tzw. kolekcjonerskim dokumentem jako autentycznym lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego w każdym przypadku rodzi jego odpowiedzialność karną na zasadzie art. 270 §1 k.k.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
dr hab. Monika Zbrojewska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
W art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi znajduje się katalog miejsc, w których zabronione są sprzedaż,
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Przepis ten budzi pewne
wątpliwości interpretacyjne, co z kolei może przekładać się na trudności
z uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez przedsiębiorców lub
na brak wystarczającej świadomości osób fizycznych co do tego, gdzie nie
mogą legalnie spożywać alkoholu. Przykładowo art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
wskazuje, że wspomniany zakaz dotyczy szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. Patrząc z punktu widzenia wykładni celowościowej, można mieć wątpliwość,
czy zakaz ten powinien objąć w istocie cały teren uczelni, a więc także zlokalizowane na terenie kampusu punkty gastronomiczne. Z kolei w art. 14
ust. 2a ustawy wymienia się jako objęte zakazem ulice, place oraz parki
(z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do spożycia napojów alkoholowych na
miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów). O ile zatem rada gminy nie
doprecyzuje w uchwale, których jeszcze obszarów dotyczy ten zakaz, można
postawić pytanie, czy stosować go także względem takich miejsc jak bulwary, aleje, plaże, tereny rekreacyjne.
Panie Ministrze, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że działania na
rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – w tym
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych – są zasadne. Uważam jednak, że warto rozważyć potrzebę doprecyzowania przytoczonych przepisów,
tak aby można było je skutecznie stosować.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 23.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę,
na 75. posiedzeniu Senatu w dniu 21 maja 2015 r., przekazane przy piśmie z dnia
29 maja 2015 r., znak: BPS/043-75-3240/15, dotyczące ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadza bezwzględny zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów
i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. Pojęcie
szkoły interpretować należy w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje ustawa z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.). Nie istnieją wyjątki od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie
szkół. Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie
szkół jest zakazem ustawowym, zatem władze samorządowe lub organy państwowe –
oczywiście nie wliczając ustawodawcy – nie są uprawnione do wprowadzenia takiego
wyjątku np. na gruncie przepisów prawa miejscowego.
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Niewątpliwie termin „teren szkoły” nie ogranicza się wyłącznie do budynków, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, ale obejmuje całość wyodrębnionego terenu,
posesji, na którym znajduje się dana szkoła tj. łącznie z trawnikami, salami gimnastycznymi, boiskami, placami gry itp. Problem podobnej natury stał się przedmiotem
orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku, który w wyroku z dnia 21 marca 2002 r. (sygn. akt SA/Bk 1278/2001) zauważył, że: „gdy chodzi o pojęcie czy definicję obiektu szkoły jako obiektu chronionego nie
można mieć wątpliwości, iż chodzi tu nie tylko o budynek szkoły, ale także teren wokół, czy przy szkole, z którego korzystają uczniowie gimnazjum (boisko, trawniki, place gier). Stąd w istocie granica obiektów takich jak szkoła jest równoznaczna z granicą
posesji, na której usytuowany jest budynek szkoły. Nie można w każdym bądź razie
utożsamiać pojęcia obiektu szkoły jedynie z budynkiem szkoły. Stąd granica szkoły
jako obiektu chronionego jest równoznaczna z granicą posesji, terenu na którym znajduje się budynek szkoły i inne urządzenia służące uczniom do rekreacji i sportu”.
Odnosząc się natomiast do przepisów art. 14 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy
zauważyć, że w ww. ustawie brak jest definicji takich pojęć jak: park, ulica i plac,
czyli de facto miejsc, w których spożywanie alkoholu jest zabronione. W celu określenia znaczenia dwóch ostatnich terminów należy wskazać przepisy ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520). Zgodnie z art. 47a powyższej ustawy na gminę nałożony jest obowiązek prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, która zakładana jest na podstawie m.in. uchwał
rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów. W ewidencji tej
uwzględnione zostać muszą również, poza nazwami miejscowości i adresami, nazwy
ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów. Szczegółowo zakres
informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów
określają przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).
Wymieniony w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi katalog miejsc, na których obszarze nie można spożywać alkoholu, nie jest całkowicie zamknięty. Wyżej wymieniona ustawa w art. 14
ust. 6 określa, że w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić
czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów
alkoholowych. Należy tu jednak podkreślić, że przepisy art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 12 oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 460) wskazują, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do
zadań własnych gminy i obejmuje m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz zieleni gminnej i zadrzewień. Ponadto przepisy art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
zaliczają również podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260), a także
wznoszenia pomników.
Podsumowując należy zauważyć, że doprecyzowanie przepisów w przedmiotowym
zakresie nie wydaje się zasadne.
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 Andrzeja Kobiaka
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw zakłada między innymi wprowadzenie udziałów beznominałowych, a ponadto obniżenie minimalnego kapitału spółki do
1 zł oraz wiele innych, nowych rozwiązań, z których część dotyczyć będzie
obu podtypów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Według projektu ustawy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie możliwość ustanawiania udziału bez oznaczonego nominału. Udziały
beznominałowe będą całkowicie oderwane od kapitału zakładowego, a zatem nie będą stanowić ułamka tego kapitału. Wkłady na pokrycie udziałów
bez wartości nominalnej będą zasilać kapitał udziałowy jako nową pozycję bilansową kapitału własnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(art. 154 §3 k.s.h.). Kapitał ten należy kwalifikować jako kapitał podstawowy spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Drugi aspekt, tj. obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 1 zł, zakłada
obniżenie wymaganej obecnie wysokości kapitału zakładowego – z 5 tysięcy zł do 1 zł. Zgodnie z uzasadnieniem wymóg zgromadzenia kapitału zakładowego nie będzie już żadną barierą do powołania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Wielu przedstawicieli zarówno środowiska akademickiego, jak i środowiska prawniczego wyraża krytyczny stosunek do opisanych zmian. Zgłoszono
mi obawy związane z wprowadzeniem obu poprawek (tj. pkt I, la i b projektu) i wskazano, że znajdują się one w opozycji do kapitałowego charakteru
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co więcej, pojawiają się głosy, że
poprawki nie chronią wierzycieli, a wprost przeciwnie – powodują dezorientację obrotu gospodarczego. Istotne jest, jak w obliczu wspomnianych zmian
sprawdzi się test wypłacalności (tj. złożenia przez zarząd oświadczenia,
że spełnienie świadczenia przez spółkę nie doprowadzi do utraty przez nią
zdolności do wykonywania zobowiązań w toku zwykłej działalności na przestrzeni jednego roku).
W związku z wieloma wątpliwościami w kontekście powyższych zmian
zwracam się z prośbą o odniesienie się do przedstawionych zarzutów, że poprawki dezorientują kontrahentów z udziałami beznominałowymi, ponadto
reorganizują obrót gospodarczy, a ich wprowadzenie może przyczynić się do
spekulacyjnych operacji finansowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo proszę o przedstawienie najważniejszych determinantów
wprowadzenia wspomnianych poprawek.
Czy w przypadku wątpliwych operacji finansowych istnieje gwarancja,
że oświadczenie zarządu w formie testu wypłacalności będzie skutecznym
i wiarygodnym instrumentem?
Andrzej Kobiak
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Odpowiedź
Warszawa, 26 czerwca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek!
W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 29 maja 2015 r. oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Kobiaka podczas 75. posiedzenia Senatu RP
w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych, poniżej
przedstawiam następujące stanowisko.
Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie gospodarki finansowej
spółek handlowych (aktualny tytuł projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji), z uwagi na zidentyfikowane problemy podatkowe nie zawiera rozwiązań dotyczących możliwości ustanawiania
w spółkach z o.o. udziałów bez wartości nominalnej i tworzenia kapitału udziałowego.
Pozostawia natomiast propozycje dotyczące obniżenia minimalnej wysokości kapitału
zakładowego oraz złagodzenia rygorów postępowania konwokacyjnego przy obniżeniu
kapitału zakładowego, a także rozwiązania w zakresie testu wypłacalności, który ma
poprzedzać każdą wypłatę z majątku spółki pod tytułem korporacyjnym.
1. Obniżenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego w spółce z o.o. do 1 złotego z jednej strony jest inspirowane rozwiązaniami systemów innych państw, w których zdecydowano o likwidacji bądź znaczącej liberalizacji reżimu kapitału zakładowego w spółkach z o.o., z drugiej – jest wyrazem przekonania części doktryny, że kapitał
zakładowy nie chroni skutecznie wierzycieli, natomiast stanowi nadmierne obciążenie
dla spółek. W szczególności wskazuje się, że poza wymogiem ustawowym kwota kapitału zakładowego jest wynikiem decyzji wspólników i nie musi pozostawać w jakiejkolwiek relacji do rozmiaru i rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę; nie istnieje
przy tym obiektywnie możliwa do ustalenia „należyta” wysokość kapitału zakładowego dla danej spółki. Obecny system pozostaje także bez związku z utrzymywaniem
przez spółkę zdolności do wykonywania bieżących zobowiązań (płynności finansowej).
Regulacje wiążące się z kapitałem zakładowym obniżają natomiast elastyczność ich
działań i powodują dodatkowe koszty; obciążenia te są konsekwencją ograniczeń takich jak zdolność aportowa wkładów, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
dokonywanie wypłat na rzecz wspólników, nabywanie przez spółkę własnych udziałów
czy przeprowadzanie czynności restrukturyzacyjnych.
Powyższy pogląd jest obecny także na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ kryzys
gospodarczy ujawnił nie tylko potrzebę zaostrzenia wymogów kapitałowych w instytucjach finansowych, lecz również potrzebę bardziej surowych testów jakości kapitałów
własnych tych instytucji oraz płynności. Poszukuje się w związku z tym alternatywnych i skuteczniejszych niż dotąd form ochrony wierzycieli.
Reprezentanci poglądu odmiennego wskazują m.in. na to, że kapitał zakładowy
stanowi zestandaryzowany system rozwiązań chroniących wierzycieli, co wpływa na
obniżenie kosztów transakcyjnych, ponieważ ogranicza konieczność wypracowywania
przez spółkę indywidualnych (umownych) rozwiązań w zakresie zabezpieczenia wierzycieli. Kapitał zakładowy wyznacza także czytelny mechanizm zapobiegający bezpodstawnym przesunięciom majątkowym między spółką a jej wspólnikami.
2. Projekt zakłada wprowadzenie instrumentów wzmacniających pozycję wierzycieli spółek z o.o., jako korelatu obniżenia ustawowego wymogu posiadania kapitału
zakładowego do 1 złotego.
Jednym z instrumentów prewencyjnej ochrony wierzycieli (lecz nie jedynym) jest
test wypłacalności. Polega on na zobowiązaniu zarządu do badania, w związku z każdorazową wypłatą dokonywaną na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym, czy
mimo dokonania wypłaty w ciągu roku spółka nie utraci zdolności do wykonywania
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wymagalnych zobowiązań. Test wypłacalności uzupełnia system kapitału zakładowego, uwzględniającego wyłącznie kryteria bilansowe. Projekt ustawy zakłada, że test
wypłacalności będzie stosowany w celu ochrony wierzycieli we wszystkich spółkach
z o.o., bez względu na wysokość kapitału zakładowego spółki.
Kolejny mechanizm znajduje wyraz w ustanowieniu obowiązku tworzenia przez
spółki z o.o. kapitału zapasowego jako rezerwy na pokrycie przyszłych strat, na wzór
analogicznego nakazu istniejącego w spółce akcyjnej. Jest to swego rodzaju obowiązek
„oszczędzania”, pozostający w bezpośrednim związku z obniżeniem kwoty minimalnego kapitału zakładowego. Dostosowanie wysokości kapitału zapasowego do wielkości
zagregowanego zadłużenia spółki pozwala stworzyć „bufor”, który może znacznie skuteczniej amortyzować straty spółki i chronić jej wypłacalność w wymiarze bilansowym
niż arbitralna i oderwana od rozmiarów przedsiębiorstwa kwota kapitału zakładowego. Projektowane przepisy podkreślają potrzebę prowadzenia przez spółki ostrożnej
gospodarki finansowej, uwzględniającej ryzyko zmian koniunktury.
Ponadto projekt przewiduje obowiązek zarządu dokonywania periodycznej oceny
wystąpienia ryzyka znacznej straty spółki oraz zachowania przez spółkę wystarczającej wypłacalności, a także ustanowienie normatywnej kolejności źródeł pokrycia strat
bilansowych spółki.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że omawiany projekt pozostaje we
właściwości Ministra Sprawiedliwości.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
Izabela Leszczyna
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
oraz senatora Roberta Mamątowa
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego zwrócił się rolnik z powiatu sokołowskiego, który
korzystał dotychczas z programu rolno-środowiskowego PROW 2007–2013
z zapytaniem: czym się sugerowano przy wyznaczaniu obszarów objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 349)
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” według
rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 maja 2015 r.?
Szczególną uwagę zwraca na kwestię kwalifikacji do programu jednej
gminy w powiecie plus poszczególne miejscowości w innych gminach. Rolnik
ów jest szczerze zaniepokojony i przeciwny warunkom i trybowi przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 ze względu na zbyt duże obwarowania w poszczególnych działaniach. Zaznacza też, że taki program jest nie do przyjęcia przez rolników.
Prosimy o dokładne informacje dotyczące kwalifikacji obszarów objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 349)
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w powiecie sokołowskim oraz odpowiedź, czy rozważane jest zmniejszenie kar zawartych w tymże programie.
Z poważaniem
Waldemar Kraska
Robert Mamątow

Odpowiedź
Warszawa, 22 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski oraz Pana Senatora Roberta Mamątowa w sprawie obszaru wdrażania Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(PROW 2014–2020), złożone podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja
2015 r., przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 29 maja br.,
znak: BPS/043-75-3242/15, uprzejmie informuję, co następuje.
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne zostało wdrożone na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską PROW 2014–2020. Projektując poszczególne
pakiety Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego zwracano uwagę na potrzebę
ich uproszczenia oraz ukierunkowania terytorialnego. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na wielokrotnie podnoszony przez KE argument (zarówno przed rozpoczęciem prac nad PROW 2014–2020, jak i w trakcie negocjacji programu), w zakresie
konieczności odpowiedniego dopasowania alokacji terytorialnej działań, które powinny przeciwdziałać wyzwaniom/potrzebom środowiskowym (presjom środowiskowym)
zidentyfikowanym w procesie ich projektowania. Powyższe podejście znalazło odzwier-
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ciedlenie w wytycznych KE w zakresie projektowania Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (Guidance document „Technical elements of agri-environment-climate
measure in the programming period 2014–2020” – Version November 2014).
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest wdrażane na obszarze całej Polski,
a podstawowym warunkiem kwalifikowalności do działania jest posiadanie przez beneficjenta gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Polski o powierzchni użytków
rolnych nie mniejszej niż 1 ha (3 ha w przypadku Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone). Natomiast, szczegółowe warunki przyznawania pomocy w ramach tego działania
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 z późn. zm.).
Realizacja działania polega na podjęciu 5-letniego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach następujących pakietów lub ich wariantów:
1) Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
2) Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:
a) Wariant 2.1. Międzyplony,
b) Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%;
3) Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
4) Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:
a) Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
b) Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
c) Wariant 4.3. Murawy,
d) Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
e) Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
f) Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
g) Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające,
h) Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony
ptaków (OSO),
i) Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki,
j) Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,
k) Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,
l) Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;
5) Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:
a) Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
b) Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
c) Wariant 5.3. Murawy,
d) Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
e) Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
f) Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
g) Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające;
6) Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
a) Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy,
b) Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego;
7) Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:
a) Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła,
b) Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni,
c) Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,
d) Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń,
e) Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz.
Beneficjent podejmujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzega wymogów określonych dla poszczególnych pakietów i wariantów i otrzymuje
z tego tytułu płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną.
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Jak już wspomniano powyżej, działanie jest wdrażane na terenie całej Polski, jednak biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych pakietów i ich wariantów oznacza to,
że zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne może być podjęte jedynie na gruntach, w odniesieniu do których spełnione są warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (z wyjątkiem Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie, w przypadku którego zobowiązaniem objęte są
zwierzęta wybranych gatunków). Przykładowo, Pakiet 4. może być realizowany tylko
na obszarach Natura 2000, na których występują określone siedliska przyrodnicze
lub siedliska lęgowe wybranych gatunków ptaków.
W tym kontekście należy wskazać na określony w PROW 2014–2020 cel dla Pakietu 2. Ochrona gleb i wód (tj. odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie i ochrona wód
przed zanieczyszczeniami), którego osiągnięcie zostało powiązane z ukierunkowaniem
wsparcia w ramach tego pakietu. Z tego też względu płatność w ramach Pakietu 2.
będzie przyznawana do gruntów ornych położonych na:
∙ obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony
w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska lub
∙ obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy lub
∙ obszarach szczególne narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego (OSN) wyznaczonymi zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).
Wspomniane obszary problemowe o niskiej zawartości próchnicy (tj. wybrane
gminy w Polsce) zostały wyznaczone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na podstawie kryterium zawartości
próchnicy w glebie. Zgodnie z tym kryterium, za obszary o niskiej zawartości próchnicy uznano takie gminy, na terenie których grunty o zawartości próchnicy w glebie
poniżej 1,3% stanowią co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 50% użytków rolnych.
Natomiast za obszary o bardzo niskiej zawartości próchnicy uznano takie gminy, na
terenie których grunty o zawartości próchnicy w glebie poniżej 1,3% stanowią więcej
niż 50% użytków rolnych.
Ponadto, należy zauważyć, że poza dopasowaniem terytorialnym odzwierciedlającym zróżnicowane i specyficzne potrzeby/presje środowiskowe, ukierunkowanie Pakietu 2. Ochrona gleb i wód wynika także ze zmniejszenia budżetu PROW 2014–2020
w stosunku do budżetu PROW 2007–2013 i jednocześnie jego obciążeń zobowiązaniami kontynuacyjnymi w ramach PROW 2007–2013. Zmniejszone środki finansowe
spowodowały konieczność ograniczenia realizacji tego pakietu do obszarów najbardziej zagrożonych określonymi presjami środowiskowymi. Szczególną ochroną w ujęciu regionalnym objęte zostały zatem gleby narażone na duże spływy powierzchniowe
i silną degradację erozyjną, gleby silnie zakwaszone i o niskiej zawartości substancji
organicznej. Dodatkowo, takie ukierunkowanie wsparcia pozwala ograniczyć ryzyko
wystąpienia efektu deadweight, tj. sytuacji, w której dotowany projekt zostałby zrealizowany w pełni lub częściowo również bez udzielonej pomocy. W odniesieniu do
Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, w szczególności do stosowania przez rolników międzyplonów, oznaczałoby to, że w przypadku racjonalnego rolnika i tak zastosowałby on
międzyplony, nawet jeżeli z tego tytułu nie otrzyma wsparcia.
Odnosząc się do przedstawionego w oświadczeniu zastrzeżenia rolnika z powiatu sokołowskiego co do warunków kwalifikowalności do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, należy podkreślić, że beneficjenci z tego powiatu mogą podejmować zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach każdego z pakietów lub wariantów
tego działania, jeżeli na gruntach położonych w tym powiecie możliwym jest realizowanie
danego pakietu lub jego wariantu. W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku
Pakietu 2. Ochrona gleb i wód zostały określone obszary (tj. gminy lub obręby ewidencyjne) na terenie Polski, na których możliwe jest realizowanie tego pakietu.
Mając na względzie powyższe, realizowanie w powiecie sokołowskim Pakietu 2.
Ochrona gleb i wód jest możliwe jedynie na gruntach ornych położonych na terenie
gminy Sokołów Podlaski (tj. gminy uznanej za obszar o niskiej zawartości próchnicy)
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oraz na obszarach OSN położonych na terenie gmin Sabnie i Stredyń (tj. w ramach
określonych obrębów ewidencyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 10 lipca 2012 r. Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 26 lipca 2012 r. poz. 5626). W powiecie
sokołowskim nie znajdują się natomiast obszary zagrożone erozją wodną.
Natomiast odnosząc się do kwestii mechanizmu zmniejszania i zwrotu płatności
w przypadku niespełniania wymogów określonych dla poszczególnych pakietów i ich
wariantów, należy podkreślić, że stosowanie tego mechanizmu wynika z przepisów
unijnych i jest obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na prewencyjną rolę tego systemu, który motywuje beneficjentów do odpowiedniej realizacji podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego i zapobiega powstawaniu nieprawidłowości w przestrzeganiu wymogów
określonych dla poszczególnych pakietów i wariantów.
Zgodnie z prośbą zawartą w piśmie, wersja elektroniczna odpowiedzi została przesłana na adres e-mail: odpowiedzi@senat.gov.pl.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
oraz senatora Roberta Mamątowa
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Zwrócili się do nas przedstawiciele XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego z trzema apelami, które zostały podjęte na wyżej wymienionym zjeździe.
Wśród najważniejszych postulatów pierwszego apelu wymienia się podjęcie działań w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym bezpiecznych
warunków pracy i wynagrodzenia odpowiedniego do zakresu udzielanych
świadczeń, zakresu zadań i posiadanych kwalifikacji; eliminacji sytuacji
świadczenia pracy przez pielęgniarki i położne w ramach jednoosobowych
dyżurów i łączenia dyżurów pomiędzy dwoma lub więcej oddziałami w trakcie jednego dnia roboczego. Ważną sprawą jest zapewnienie dwóch pielęgniarek/położnych w zespole operacyjnym (pielęgniarki operacyjnej i pielęgniarki
asystującej), zgodnie ze standardami w pielęgniarstwie operacyjnym. Delegaci zjazdu apelują także o przestrzeganie zaleceń konsultantów w zakresie
warunków pracy i opracowania charakterystyki stanowisk w podmiotach
leczniczych, zapewnienia obsad pielęgniarek i położnych nie na poziomie minimalnym, a na poziomie pozwalającym bezpiecznie realizować świadczenia
zdrowotne. Postulaty dotyczą także podjęcia działań mających na celu podniesienie wynagrodzeń polskich pielęgniarek i położnych, wyrównanie ich
z poziomem wynagrodzenia w krajach zachodnich, do których najczęściej
polskie pielęgniarki i położne wyjeżdżają.
Drugi apel dotyczy wykreślenia z ustawy o działalności leczniczej ust. 1
w art. 50 z uwagi na jego nieobowiązywanie w przypadku wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Delegaci apelują o zmianę przepisów ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w takim kierunku, aby rozporządzenia wykonawcze do ustawy zapewniały:
bezpieczeństwo pacjentowi; pełną dostępność do świadczeń dla pacjentów
kierowanych do leczenia szpitalnego; jednakowe kryteria kontraktowania
świadczeń zdrowotnych przez NFZ z podmiotami leczniczymi, bez względu na formę prawną tych podmiotów. Chodzi głównie o to, aby przepisy
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu lecznictwa szpitalnego określały liczbę równoważników etatów
pielęgniarek i położnych dla poszczególnych profili lub rodzajów komórek
organizacyjnych, które wskazane są w załączniku określającym warunki
szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych. Zdaniem delegatów tylko taka zmiana będzie gwarantem bezpieczeństwa pacjentów, bezpiecznego
środowiska pracy pielęgniarek i położnych oraz bezpiecznego zarządzania
zasobami medycznymi. Zmiana przepisów będzie służyła także zniesieniu
nierówności co do liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych korzystających ze środków
publicznych.
Trzeci apel dotyczy ograniczenia zakresu uprawnień i wyłączenia asystentki kobiety w czasie ciąży i porodu (Douli) ze sprawowania opieki nad
kobietą w podmiotach leczniczych. Delegaci apelują o weryfikację i ograniczenie zadań zawodowych przewidzianych dla asystentki kobiety w czasie
ciąży i porodu, wpisanej do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Wprowadzenie
nowego zawodu do dotychczasowego modelu opieki nad kobietą ciężarną
i rodzącą nie ma uzasadnienia i jest niezgodne z obecnie obowiązującymi
przepisami prawnymi. Zadania zawodowe przypisane asystentce wchodzą
w zakres świadczeń zdrowotnych, do realizacji których w ramach obecnych
przepisów uprawniona jest położna (tj. osoba, która ukończyła kształcenie w szkole położnych, trwające minimum trzy lata, co najmniej 4 tysiące
600 godzin kształcenia zawodowego, z czego kształcenie kliniczne stanowiło
1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 1/2 wymiaru kształcenia). Czas
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kształcenia „Douli” nie jest określony w przepisach, kilkugodzinne kursy nie
mogą nadawać tak szerokich uprawnień.
Zwracamy się do Pana Ministra z zapytaniem, czy w ministerstwie prowadzone są prace dotyczące zmian w przepisach, uwzględniające postulaty
XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Jeżeli nie, to wnosimy o ich rozpoczęcie.
Z poważaniem
Waldemar Kraska
Robert Mamątow

Odpowiedź
Warszawa, 2015.06.30
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatorów RP Pana Waldemara Kraskę i Pana Roberta Mamątowa (znak: BPS/043-75-3243/15, z dnia 29.05.2015 r.)
w sprawie apeli podjętych na XXIX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego dotyczących problemów pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Sprawy dotyczące wprowadzenia zmian systemowych w zakresie wykonywania
zawodów pielęgniarki i położnej mające na celu poprawę warunków pracy i płacy są
przedmiotem rozmów prowadzonych przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku
odbyło się łącznie 19 spotkań, w tym także, na zaproszenia w województwach (pomorskim, małopolskim, podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim), w trakcie których omawiano m.in. przygotowanie mechanizmów zapewniających wynagrodzenie
zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami podyplomowymi
poprzez systemowe rozwiązania mające na celu określenie minimalnych wymogów
dotyczących liczby i poziomu kwalifikacji kadry pielęgniarskiej dla wszystkich zakresów świadczeń i rodzajów komórek organizacyjnych, wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.).
Rozważane są zmiany w finansowaniu świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez zwiększenie wartości stawki kapitacyjnej oraz stawek
za osobodzień w opiece długoterminowej. Ponadto działania Ministerstwa Zdrowia dotyczą propozycji wprowadzenia dodatkowych produktów odrębnie finansowanych, na
które będą się składały świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.
W resorcie zdrowia powołano roboczy zespół do wyceny i opisu nowych produktów dla pielęgniarek i położnych, który będzie pracować nad kwestią podwyżek dla
pielęgniarek i położnych oraz opracowaniem mechanizmów przekazywania środków
finansowych na nowe zadania dla tych grup zawodowych.
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Odnosząc się do problemu jednoosobowych dyżurów pielęgniarskich podkreślam,
że warunkiem niezbędnym i koniecznym do osiągnięcia rezultatów w działaniach
zmierzających do zapewnienia właściwego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych jest odpowiednia struktura i liczba kadr medycznych, szczególnie w grupach
zawodowych pielęgniarek i położnych.
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych zostały określone w ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) oraz między innymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zgodnie z §5 ww. rozporządzenia świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej
zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni
tygodnia. Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki pielęgniarskiej są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem profili i specyfiki
oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych; liczby i bieżącego wykorzystania
łóżek oraz wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych. W niektórych
zakresach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określone są
również warunki dotyczące liczby i kwalifikacji zatrudnianego personelu medycznego, w tym także pielęgniarek i położnych, np.: w oddziale o profilu neonatologicznym,
w oddziale o profilu anestezjologii i intensywnej terapii/anestezjologii i intensywnej
terapii dla dzieci, leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym. W pozostałych zakresach świadczeń gwarantowanych zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych
następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek i położnych, ustalonej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
Ustalenie minimalnej normy pielęgniarek i położnych należy do kompetencji kadry
zarządzającej, natomiast przepisy ustawy zobowiązują do zaopiniowania norm przez
przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu.
Również działania mające na celu „zapewnienie w zespole operacyjnym dwóch pielęgniarek/położnych, zgodnie ze standardami w pielęgniarstwie operacyjnym” należą
do kompetencji kierownika podmiotu leczniczego, który zobowiązany jest zabezpieczyć obsadę pielęgniarską w bloku operacyjnym, uwzględniając zadania wykonywane
w bloku, procedury epidemiologiczne oraz kierując się bezpieczeństwem pacjentów
i personelu medycznego uczestniczącego w wykonywaniu zabiegu.
Odnosząc się do apelu dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień i wyłączenia asystentki kobiety w ciąży i porodu (Douli) ze sprawowania opieki nad kobietą w podmiotach leczniczych, uprzejmie informuję, że Pani Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
zgłosiła stosowne zmiany zapisu zadań zawodowych Asystentki kobiety w czasie
ciąży i porodu (doula), do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku
pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145). Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej zgodnie z sugestią Pani Konsultant skorygowało opis zawodu doula.
Obowiązujący opis nie budzi wątpliwości i nie koliduje z zakresem świadczeń przypisanych położnym w opiece okołoporodowej. Doula jest osobą towarzyszącą kobiecie podczas ciąży i porodu, nie ma uprawnień do realizacji świadczeń zdrowotnych
w tym zakresie. Natomiast należy podkreślić, iż kobieta rodząca ma prawo do wyboru bliskiej sobie osoby podczas porodu. Decyzję o osobie towarzyszącej podczas
porodu podejmuje rodząca.
Reasumując, uprzejmie informuję, że cały czas prowadzone są rozmowy z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych. Na spotkaniach, które odbyły się
30 kwietnia 2015 r. i 9 czerwca 2015 r. z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych
oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Minister
Zdrowia przedstawił propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, które przyczynią się do poprawy poziomu finansowania i jakości organizacji pracy pielęgniarek i położnych.
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Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który określa kwalifikacje
i minimalne wymagania dotyczące pielęgniarek i położnych w realizacji poszczególnych świadczeń, poprzez wskazanie liczby równoważników etatów dla pielęgniarek
i położnych. Projekt ten został przesłany do konsultacji NRPiP oraz OZZPiP. Ustalono, że strona społeczna odniesie się do propozycji zmian w projekcie rozporządzenia
koszykowego z zakresu leczenia szpitalnego i zaakceptuje je lub ewentualnie zostaną
uzgodnione inne zapisy wynikające z racjonalnych argumentów obu stron. Po zaakceptowaniu zmian przez stronę społeczną i Ministerstwo Zdrowia zostaną podjęte
działania legislacyjne w tym zakresie.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Cieślukowski
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika
Oświadczenie to jest związane z publikacją tygodnika „Do Rzeczy”
(nr 21/120 z 18 maja 2015 r.), który dotarł do nagrania rozmowy podsłuchanej w 2014 r. w restauracji „Sowa i Przyjaciele”.
„Paweł Wojtunik: To jest mój ośrodek i możesz z tego korzystać, co prawda odpłatnie, za 10 zł za dobę.
Elżbieta Bieńkowska: 10 zł?
Paweł Wojtunik: Taką opłatę wprowadziłem dla funkcjonariusza i gości
funkcjonariuszy… Rewelacja, w miarę komfortowy domek”.
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, ilu gości niebędących pracownikami i rodzinami pracowników korzystało z ośrodka szkoleniowego w Lucieniu w ostatnich czterech latach.
Bardzo proszę o podanie nazwisk, funkcji, dat pobytu oraz całkowitych
kosztów poniesionych przez te osoby.
Marek Martynowski

Odpowiedź
Warszawa, 2 lipca 2015 r.
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z 29 maja br., sygn. BPS/043-75-3244/15, dot. oświadczenia senatora Marka Martynowskiego, uprzejmie informuję, że we wskazanym
okresie w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu odnotowano 1429
pobytów osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Biura, przy czym
niektóre osoby przebywały w Ośrodku więcej niż raz. Pobyty te trwały łącznie 3852
doby, wystawiono za nie noty obciążeniowe na łączną kwotę 46.762,55 zł.
Informuję jednocześnie, że – mając na względzie konstytucyjne prawo tych osób
do prywatności, a także treść art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) – CBA nie może udostępnić
danych tych osób.
Z poważaniem
Zastępca Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w z. Maciej Klepacz
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka
oraz senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny
Wiele polskich miast ma podpisane umowy partnerskie z miastami położonymi na terenie tak zwanej Republiki Donieckiej. Partnerstwo owo datuje
się jeszcze na okres przed zmianami ustrojowymi w 1989 r. Po tej dacie, od
końca lat 90. dał się zauważyć istotny rozwój współpracy pomiędzy miastami, który zaowocował kontaktami pomiędzy młodzieżą, kontaktami na
polu artystycznym czy nawet wymianą handlową. W czasie ostatnich wydarzeń na terenie Ukrainy w niektórych miastach, na przykład w Doniecku czy
Ługańsku, doszło do siłowej, to znaczy niezgodnej z procedurami, zmiany
władz. Władze te prowadzą jawnie prorosyjską politykę.
W tym kontekście należy zadać pytanie o stanowisko MSZ w sprawie
kontynuowania współpracy partnerskiej pomiędzy polskimi miastami a tymi,
które znajdują się na terenie tak zwanej Republiki Donieckiej, to jest o jej celowość i zasadność.
Andrzej Misiołek
Leszek Piechota

Odpowiedź
Warszawa, 23 czerwca 2015 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów A. Misiołka i L. Piechoty złożone na
75. posiedzeniu Senatu i skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych, uprzejmie informuję, że MSZ sceptycznie odnosi się do kontynuacji współpracy partnerskiej miast
polskich z miastami położonymi na terytorium Ukrainy okupowanym przez tzw. separatystów. W ocenie MSZ, nie pozwala na to obecna sytuacja polityczna i niepewne
perspektywy deeskalacji konfliktu oraz rozwiązania go z pełnym poszanowaniem integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Podsekretarz Stanu
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
W zeszłym roku minęło ćwierć wieku od odzyskania przez państwo
polskie pełnej suwerenności. Zapoczątkowaliśmy wówczas budowę demokratycznego państwa prawa opartego na społecznej gospodarce rynkowej.
Pomimo istniejących i trwających sporów o to, co w wolnej Polsce się udało, a co nie do końca, ciężko znaleźć kogoś, kto przychyliłby się do twierdzenia, iż w procesie wchodzenia w strukturę zglobalizowanej gospodarki
światowej udało nam się utrzymać i ochronić narodowy interes. Interes ten
przez część komentatorów jest uznawany za anachronizm. Ciężko zgodzić
się z tym poglądem, gdy widzi się, jak w rzeczywistości wygląda polityka
bogatych państw zachodnich w tym zakresie. Przykładem jest Dania i sposób zaopatrywania tamtejszych dyskontów, Niemcy z ich podatkiem obrotowym i ograniczeniem wyprowadzania środków finansowych poza swoje
granice czy wreszcie Norwegia, która już dwukrotnie odmówiła akcesu do
Wspólnoty Europejskiej, powołując się na swój narodowy interes. Niestety,
Polski próżno szukać wśród tych państw, które potrafią i chcą posługiwać się
narzędziami stanowiącymi przejaw troski o rodzimy interes. Jest to zapewne jeden z powodów istnienia diametralnych różnic pomiędzy wspomnianymi państwami a Polską w niemal każdej sferze życia i jeśli chodzi o każdy
wskaźnik będący tym, co określamy miarą dobrobytu.
Panie Ministrze! Wprowadzenie wolnego rynku nastąpiło już pokolenie
temu. Od tamtego czasu wielu zwolenników nieskrępowanego kapitalizmu
zrozumiało, że bogactwo ludzi jest bogactwem narodu, a co za tym idzie –
bogactwem państwa. Po tym wniosku zaczęto wprowadzać takie regulacje
i formy nadzoru, które umożliwiają inwestowanie, bogacenie się akcjonariuszy i rozbudowę biznesu nie na rodzimym rynku lub w tak zwanych rajach
podatkowych, ale tam, gdzie zbudowano owe bogactwo. Niestety, mam wrażenie, że nadzór podatkowy pełen luk skutkujących tym, iż międzynarodowe
firmy zostawiają w Polsce zaledwie około 0,3% obrotu, oraz dopracowane
do perfekcji zabiegi prawne polegające na „żonglowaniu” pomiędzy spółkami, wykupywaniu przez powiązane spółki bardzo uznaniowych „licencji”
i wreszcie źle skonstruowany system podatkowy częściowo uzasadniają
odważny zarzut o rzeczywistym finansowym neokolonializmie, jeśli chodzi
o Polskę.
Chciałbym poznać Pańskie zdanie oraz zapytać o przewidywane działania ministerstwa w następujących sprawach.
1. Czy kwestia wyprowadzania pieniędzy korporacji poza granice Polski
jest pod wystarczającą kontrolą? Czy argument mówiący o tym, iż próba
kontroli zniechęci zagraniczny kapitał do inwestowania, jest według Pana
Ministra uzasadniony?
2. Jakie są planowane zmiany w polityce podatkowej wobec zagranicznych podmiotów? Czy resort finansów zastanawia się nad zainicjowaniem
wprowadzenia rozwiązań pokroju niemieckiego (maksymalnie 10% zysku na
zewnątrz) lub postulowanego między innymi przez ZPP podatku obrotowego?
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
Warszawa, 26 czerwca 2015 r.
Szanowna Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w związku z przesłanym przy piśmie z dnia 29 maja 2015 r. nr BPS/043-75-3246/15, skierowanym do Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka, oświadczeniem senatora Pana Jarosława Obremskiego, złożonym na 75. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 maja 2015 r., dotyczącym przewidywanych działań Ministerstwa Finansów w zakresie polityki fiskalnej prowadzonej wobec działających w Polsce podmiotów
z udziałem kapitału zagranicznego, poniżej przedstawiam wyjaśnienia poruszonych
w oświadczeniu kwestii.
Jak wynika z oświadczenia, Pan senator Jarosław Obremski chciałby poznać
stanowisko Ministra Finansów oraz przewidywane działania Ministerstwa Finansów
w zakresie polityki fiskalnej prowadzonej wobec funkcjonujących w Polsce podmiotów
z udziałem kapitału zagranicznego. W związku z tym w swoim oświadczeniu Pan senator zadał następujące pytania:
1. Czy kwestia wyprowadzania pieniędzy korporacji poza granice Polski jest pod
wystarczającą kontrolą? Czy argument mówiący o tym, iż próba kontroli zniechęci zagraniczny kapitał do inwestowania, jest według Pana Ministra uzasadniony?
2. Jakie są planowane zmiany w polityce podatkowej wobec zagranicznych podmiotów? Czy resort finansów zastanawia się nad zainicjowaniem wprowadzenia
rozwiązań pokroju niemieckiego (maksymalnie 10% zysku na zewnątrz) lub
postulowanego między innymi przez ZPP podatku obrotowego?
Odnosząc się do powyższych pytań wskazać na wstępie należy, iż Rzeczpospolita
Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania
zasad dotyczących wspólnego rynku, w tym określonej w art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zasady swobody przepływu kapitału, zgodnie
z którą zakazane są wszelkie ograniczenia przepływu kapitału pomiędzy państwami
członkowskimi UE oraz pomiędzy państwami członkowskimi UE a innymi państwami. Jak zatem należy wnosić, złożone przez Pana senatora Jarosława Obremskiego
oświadczenie odnosi się do kwestii unikania i uchylania się od opodatkowania podatkiem dochodowym przez funkcjonujące w Polsce podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, w tym wchodzące w skład globalnych międzynarodowych przedsiębiorstw
(korporacji). Wskazać w związku z tym należy, iż przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”) oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie opodatkowania tym podatkiem nie przewidują żadnych
szczególnych zasad podatkowych dotyczących podmiotów z udziałem zagranicznym.
Podmioty te podlegają zatem takim samym regulacjom, jak pozostali podatnicy tego
podatku i nie korzystają z żadnych ulg i preferencji podatkowych w podatku dochodowym z wyjątkiem tych ulg i odliczeń, które przysługują wszystkim podatnikom tego
podatku. Podkreślić także należy, iż problemu uchylania się przez podatników od
płacenia podatków, w tym poprzez stosowanie tzw. „cen transferowych”, finansowanie
dłużne podmiotów zależnych, czy stosowanie sztucznych struktur optymalizacyjnych,
nie należy utożsamiać tylko z firmami z udziałem kapitału zagranicznego i tylko z firmami wchodzącymi w skład globalnych, międzynarodowych korporacji. Problem ten
bowiem w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich podatników zarówno w Polsce, jak
i w innych krajach.
Obecnie obowiązujące polskie przepisy podatkowe służące zapobieganiu zjawisku
uchylania się podatników od opodatkowania podatkiem dochodowym zbliżone są do
standardów międzynarodowych. Obejmują one przede wszystkim:
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– prawo odmowy uznania przez organy podatkowe wydatku za koszt uzyskania przychodów, w przypadku stwierdzenia braku dowodów potwierdzających,
że wydatek ten poniesiony był w celu osiągnięcia przychodów – art. 15 ust. 1
updop,
– prawo zwiększenia podatnikowi w drodze oszacowania jego dochodów lub
zmniejszenia strat, jeżeli w następstwie występujących powiązań między podatnikiem, a innymi podmiotami – w tym zagranicznymi – podatnik dochodów nie
wykazuje lub wykazuje je w zaniżonej wysokości – art. 11 updop,
– obowiązek szczegółowego udokumentowania zawieranych przez podatników
transakcji z podmiotami powiązanymi. W dokumentacji tej podatnik obowiązany jest określić m.in.: funkcje pełnione w danej transakcji i podejmowane ryzyka, określenie przewidywanych kosztów, formę i termin zapłaty, metodę i sposób kalkulacji ceny przedmiotu transakcji, a w przypadku umów dotyczących
świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym – również określenie
oczekiwanych korzyści ekonomicznych związanych z uzyskaniem tego rodzaju
świadczeń – art. 9a updop,
– obowiązek opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych przez zależną
spółkę kontrolowaną (regulacje CFC) celem zwalczania nadużyć podatkowych
polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów mających siedzibę w państwach
stosujących preferencyjne zasady opodatkowania – art. 24a updop.
Dodatkowo, podkreślić należy, iż w celu wyeliminowania najbardziej rażących
przejawów tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, prowadzonej z wykorzystaniem
schematów międzynarodowych, w ostatnich latach podejmowane były przez Ministra Finansów działania również na arenie międzynarodowej. Działania te polegały
w szczególności na:
– rewizji zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, w których przewidziana była możliwość fikcyjnego zaliczenia
podatku pobieranego za granicą (tzw. klauzula tax sparing), tj. umów z Cyprem,
Luksemburgiem, Czechami, Maltą, Singapurem i Malezją,
– wprowadzeniu w nowo zawieranych lub negocjowanych umowach o unikaniu
podwójnego opodatkowania klauzul zapobiegających wykorzystywaniu postanowień umownych lub ograniczających ich stosowanie w przypadku tworzenia
sztucznych struktur lub podejmowania transakcji, których jedynym celem jest
skorzystanie z preferencji przyznawanych w tych umowach,
– dostosowaniu treści tych umów do aktualnego standardu OECD (np. umowy
ze Szwajcarią, Kanadą, Islandią, Austrią, Belgią) oraz zawieraniu umów o wymianie informacji podatkowych z krajami i terytoriami stosującymi szkodliwą
konkurencję podatkową.
Wskazać ponadto należy, iż w projekcie nowej Ordynacji Podatkowej, którą przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego ma znaleźć się ogólna
klauzula obejścia przepisów prawa podatkowego, która niewątpliwie mogłaby stanowić znaczący instrument prawny służący zwalczaniu nadużyć podatkowych, w szczególności w drodze tworzonych przez podatników tzw. „struktur optymalizacyjnych”,
czyli działań, których jedyną bądź podstawową przesłanką jest uniknięcie zapłaty podatku. Przypomnieć należy, iż już w przeszłości podejmowane były działania celem
wprowadzenia do polskiego porządku prawnego takiej ogólnej klauzuli, podobnej do
tej, jaka praktycznie obowiązuje we wszystkich rozwiniętych systemach podatkowych,
lecz zaproponowane przepisy nie znalazły wówczas akceptacji sędziów Trybunału
Konstytucyjnego.
Ministerstwo Finansów ma jednak świadomość, iż podobnie jak najlepsze nawet
przepisy prawa karnego nie zapobiegają popełnianiu przestępstw, tak również najlepsze nawet regulacje podatkowe nie zapobiegają próbom uchylania się podatników
od opodatkowania. Z tego też względu prawidłowość deklarowanej przez podatników
podstawy opodatkowania w podatku dochodowym w tym przez podmioty z kapitałem
zagranicznym stanowi od dawna obszar zainteresowania organów kontroli skarbowej
z uwagi na skalę zagrożenia interesów Skarbu Państwa.
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Między innymi w 2014 r. w poszczególnych urzędach kontroli skarbowej zostały
powołane Centra Kompetencyjne, działające w obszarach uznanych za – w znacznym
stopniu – negatywnie oddziałujące na budżet państwa. W zakresie szeroko rozumianego transferu dochodów za granicę przez ponadnarodowe korporacje, centra kompetencyjne w trzech urzędach kontroli skarbowej odpowiedzialne są za obszary: cen
transferowych, przenoszenia dochodów – optymalizacji, sklepów wielkopowierzchniowych, zakładów osób zagranicznych. Centra Kompetencyjne odpowiadają za analizę
ryzyka, koordynację postępowań kontrolnych prowadzonych przez urzędy kontroli
skarbowej, oraz zapewniają wsparcie merytoryczne.
W prowadzonej kontroli koordynowanej sklepów wielkopowierzchniowych do obszarów stanowiących potencjalne ryzyko nieprawidłowości podatkowych w zakresie
transakcji z podmiotami powiązanymi Centrum Kompetencyjne zaliczyło m.in.: opodatkowanie udzielanych przez podmioty powiązane licencji, zagadnienia związane
z opłatami za użytkowanie znaku towarowego, umowy o podziale kosztów obejmujące
m.in. centra logistyczne, dystrybucyjne, usługowe, a także identyfikację i warunki
usług finansowych świadczonych pomiędzy podmiotami w grupie. Sklepy wielkopowierzchniowe i hipermarkety były także objęte kontrolą koordynowaną w latach wcześniejszych.
Prowadzone są także m.in. postępowania koordynowane w zakresie cen transferowych oraz w zakresie przenoszenia dochodów – optymalizacji. Postępowaniami tymi
objęte są duże podmioty działające w ramach ponadnarodowych korporacji, w których występują powiązania zagraniczne. Do zagadnień podlegających badaniu należy w szczególności: przeniesienie własności prawnej znaku towarowego poza granice
kraju, prawidłowość wartości przekazanych znaków oraz racjonalności ekonomicznej
przeniesienia ich do podmiotu z siedzibą o łagodnym reżimie podatkowym, nierynkowe układanie stosunków między podmiotami powiązanymi, przejęcia podmiotów
i mogącą temu towarzyszyć restrukturyzację działalności, której kluczowym obszarem
ryzyka jest tzw. rebranding oraz stosowanie klucza podziału kosztów w związku z korzystaniem z wewnątrzgrupowych centrów usług.
Ponadto w celu wsparcia zadań dotyczących zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania organów w zakresie kontroli podmiotów powiązanych w Ministerstwie Finansów został utworzony Zespół Zadaniowy do spraw Kontroli Podmiotów
Powiązanych. Do zadań Zespołu należy m.in. określenie najistotniejszych obszarów
wymagających ukierunkowania działań kontrolnych oraz wspomaganie realizacji zadań kontrolnych związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania przez podmioty powiązane. Wypracowane przez Zespół rozwiązania są bezpośrednio wdrażane do
praktyki kontroli prowadzonych wobec podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, co bezpośrednio wpływa na podniesienie jej skuteczności.
Podstawowym celem szerokich działań organów kontroli skarbowej w omawianym obszarze, jest ochrona przed niezgodnym z prawem transferem dochodów za
granicę kosztem budżetu państwa. Także ważnym aspektem działania jest wzrost
świadomości dużych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego o nieuchronności kontroli w przypadku stosowania przez nie agresywnych, niedozwolonych praktyk uchylania się od opodatkowania podatkiem dochodowym, który jest należny
budżetowi państwa.
W pytaniu drugim oświadczenia poruszona została z kolei kwestia prac nad rozwiązaniami proponowanymi przez ZPP w zakresie wprowadzenia podatku obrotowego. Należy zwrócić przy tym uwagę, że w oświadczeniu nie wskazano założeń takiego
podatku. Z informacji prasowych wynika jednak, że Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) postulował wprowadzenie podatku obrotowego w wysokości 1% pobieranego od przychodów, który miałby zastąpić podatek CIT.
W związku z powyższym pragnę poinformować, iż w Ministerstwie Finansów nie
są aktualnie prowadzone prace dotyczące wprowadzenia takiego rozwiązania. W kontekście ewentualnych prac dotyczących wprowadzenia – dla pewnej grupy podmiotów
– podatku obrotowego w miejsce podatku dochodowego należy jednak zwrócić uwagę,
iż Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do przepisów dyrektywy 2006/112/WE.
Jak wynika z art. 401 tej dyrektywy, państwa członkowskie nie mogą wprowadzać
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podatków, które posiadają charakterystyczne cechy podatku obrotowego. Cechy takie
określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za niezgodne z prawem unijnym
uznawane są zasadniczo podatki, które spełniają łącznie następujące warunki: dotyczą transakcji związanych z towarami lub usługami, są proporcjonalne do ceny tych
towarów lub usług, są pobierane na każdym etapie procesu produkcji i dystrybucji
oraz są nakładane na wartość dodaną towarów lub usług. Bez szczegółowych założeń
propozycji podatku obrotowego trudno jest zatem ocenić, czy proponowany przez ZPP
podatek nie naruszałby przepisów dyrektywy 2006/112/WE.
Niezależnie od powyższego wskazać jednak należy, iż zaadresowanie takich przepisów tylko do podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego naruszałoby konstytucyjną zasadę równości podatników wobec prawa podatkowego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jarosław Neneman

56

75. posiedzenie Senatu w dniu 21 maja 2015 r.

Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracam się z prośbą o objęcie nadzorem postępowania prowadzonego
przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście-Północ w sprawie doprowadzenia w dniu 27 sierpnia 2013 r. pana Zygmunta K. oraz jego małżonki Małgorzaty K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie
270 tysięcy zł poprzez wprowadzenie w błąd co do zakresu udzielonego pełnomocnictwa oraz zbycie ich mieszkania, tj. o czyn z art. 286 §1 k.k.
Owego czynu dokonać miał między innymi radca prawny Remigiusz J.
(kancelaria w Warszawie), który zaproponował poszkodowanym zamianę
mieszkań. Informując państwa K. o konieczności uregulowania kwestii natury prawnofinansowych przed zawarciem umowy, zaproponował spisanie
pełnomocnictwa przed notariuszem Pawłem K. (kancelaria w Warszawie).
Jak twierdzą poszkodowani, owej czynności dokonano w dniu 27 sierpnia
2013 r. Jak się później okazało, w akcie notarialnym widniała data 26 sierpnia 2013 r., a zakres udzielonego pełnomocnictwa dotyczył również możliwości sprzedaży nieruchomości. W dniu 27 sierpnia 2013 r. pełnomocnik
dokonał sprzedaży mieszkania państwa K. przed notariuszem K.
Wiele przesłanek wskazuje na to, że radca prawny Remigiusz J. mógł
działać wspólnie i w porozumieniu z notariuszem Pawłem K. Proszę zatem
o podjęcie szybkiej interwencji w tej sprawie, która notabene toczy się już
od 2013 r., oraz ewentualne zasugerowanie prokuratorowi rejonowemu
wystąpienia do sądu z wnioskiem o naprawienie szkody wyrządzonej państwu K.
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 10 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 czerwca 2015 r., uprzejmie informuje, iż
zostało ono – wraz z oświadczeniem senatora Andrzeja Pająka z dnia 21 maja 2015 r.
stanowiącym wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania prowadzonego
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ w Warszawie przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie.
Zgodnie z §26 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2014 r. poz. 1218 z późn. zm.) decyzję o objęciu sprawy nadzorem
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służbowym podjąć może kierownik jednostki wyższego stopnia, którym w niniejszej
sprawie jest Prokurator Okręgowy w Warszawie. Prokuratura Generalna nie sprawuje nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi
w prokuraturach rejonowych (arg. a contrario z §11 pkt 3 wspomnianego wyżej rozporządzenia).
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
ZASTĘPCY PROKURATORA OKRĘGOWEGO
w WARSZAWIE
Warszawa, 25 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 1 czerwca 2015 r. nr BPS/043-75-3247/15, za którym przesłano oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja
Pająka podczas 75. posiedzenia Senatu RP, przekazane przez Prokuraturę Generalna do Prokuratury Okręgowej w Warszawie za pismem z dnia 10 czerwca 2015 r.
sygn. PG II Ko1 1443/15, uprzejmie informuję, że postępowanie karne Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ w Warszawie (obejmujące materiały wyłączone z umorzonego postępowania) jest objęte nadzorem służbowym Prokuratury
Okręgowej w Warszawie, sprawowanym pod sygn. [...]
Postępowanie to, oprócz wątku wskazanego w ww. oświadczeniu, obejmuje również szereg innych wątków i jest w chwili obecnej w toku.
Zastępca
Prokuratora Okręgowego
w Warszawie
Robert Myśliński
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Arkadiusza Andrzeja T., zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II, i Stanisława K., zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Borowieckiej.
Arkadiusz Andrzej T. i Stanisław K. w celu osiągnięcia dla siebie korzyści mieli się dopuścić przestępstwa z art. 286 §1 kodeksu karnego przez
doprowadzenie Stanisława H., zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Wyszogrodzkiej, do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem za pomocą wyzyskania przez nich niezdolności pana H. do należytego pojmowania
przedsiębranego działania. Mimo bowiem odwołania przez pana H. wcześniej ustanowionego pełnomocnictwa w dniu 31 marca 2011 r. Arkadiusz Andrzej T. i Stanisław K. w celu uzyskania kolejnego pełnomocnictwa mieli
podać Stanisławowi H. środek odurzający, który spowodował, iż dał im on
pełnomocnictwo do sprzedaży należących do niego udziałów w nieruchomości (akt notarialny z dnia 18 lutego 2011 r. spisany przed notariuszem
Joanną Wrzochalską-Zarębą, kancelaria w Warszawie). Dodatkowo środki
pieniężne uzyskane ze sprzedaży owych nieruchomości zostały przez Arkadiusza Andrzeja T. i Stanisława K. przywłaszczone, gdyż nie zwrócili oni ich
Stanisławowi H.
Proszę o zajęcie się niniejszą sprawą i przyjęcie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw oraz ewentualne zasugerowanie prokuratorowi rejonowemu wystąpienia do sądu z wnioskiem o naprawienie szkody
wyrządzonej panu H.
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 12 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 czerwca 2015 r., uprzejmie informuję, iż
zostało ono wraz z oświadczeniem senatora Andrzeja Pająka z dnia 21 maja 2015 r.,
stanowiącym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Stanisława H.
przesłane – według właściwości miejscowej – do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
oraz senatora Macieja Klimy
skierowane do głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz,
do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
oraz do prezesa zarządu Polskiego Radia SA Andrzeja Siezieniewskiego
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie działań interwencyjnych
w sprawie mobbingu, który może występować w Programie 2 Polskiego
Radia.
Jak wynika z naszych informacji, od wielu lat grupa kadry kierowniczej,
w tym Joanna S., Ewa S. i Bogumiła P., oraz dyrektor Małgorzata M. odbierają audycje etatowym pracownikom na rzecz swoją oraz pracowników emerytowanych. Pracownikom etatowym proponuje się zamianę pełnego etatu
na niepełny wymiar czasu pracy, motywując to szeroko pojętym brakiem
przydatności danego pracownika w redakcji. Ma to miejsce również w przypadku, gdy pracownik bliski jest osiągnięcia wymaganego przepisami wieku
emerytalnego. Posiadamy także informacje, że w związku ze wspomnianymi działaniami stwierdzane są przypadki chorób nerwowych, w tym między innymi depresji, występujących u rzekomo mobbowanych osób, a około
80% audycji przekazuje się do prowadzenia pracownikom emerytowanym,
w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo dyskryminacji pracowników etatowych.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezesie!
Prosimy o udzielenie szczegółowych informacji, czy otrzymali państwo
jakiekolwiek zgłoszenia związane z przedmiotową sprawą oraz jakie kroki
podjęli państwo w celu wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. Jeżeli takie kroki nie zostały podjęte, prosimy o interwencję w tej sprawie, co wynika
bezpośrednio z państwa uprawnień.
Szanowna Pani Inspektor!
Prosimy o zlecenie szczegółowej kontroli w Programie 2 Polskiego Radia, która wykazałaby istnienie oraz skalę owego zjawiska. Prosimy także
o przesłuchanie w tym przedmiocie pracowników etatowych oraz analizę
dokumentacji finansowo-płacowych w zakresie podziału i przyznawania poszczególnych audycji.
Z poważaniem
Andrzej Pająk
Maciej Klima

Odpowiedź
ZASTĘPCY
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
Warszawa, 14 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 1 czerwca 2015 roku, znak: BPS/043-75-3249-GIP/15, przekazującego w załączeniu tekst oświadczenia senatorów: Andrzeja Pająka
i Macieja Klimy, dotyczącego wniosku o przeprowadzenie czynności kontrolnych w za-
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kresie prawnej ochrony pracy, w szczególności w zakresie sygnalizowanych domniemanych zjawisk o charakterze mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy w „Polskim
Radiu” SA, uprzejmie informuję.
Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, w dniach: 18,
23 i 24 czerwca 2015 roku przeprowadził czynności kontrolne u wspomnianego
pracodawcy.
Analiza treści wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy (regulaminu pracy) wykazała, że określono w nim obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji (§5 regulaminu pracy) oraz wskazano uprawnienia pracownika,
u którego zachowania o charakterze mobbingu wywołały rozstrój zdrowia lub na skutek którego pracownik rozwiązał umowę o pracę (§8 regulaminu pracy).
W toku kontroli okazano inspektorowi pracy dokumenty dotyczące czterech spraw,
które toczyły się w sądzie pracy na skutek powództw wniesionych przez pracowników
przeciwko „Polskiemu Radiu” SA. Ustalono, że jedna ze spraw zakończyła się ugodą
przed sądem, pozostałe trzy natomiast pozostają nadal w toku, przy czym jedna z nich
aktualnie w instancji odwoławczej.
Ponadto kontrolującemu okazano dokumenty trzech postępowań w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy rozpatrywanych w ramach procedury wewnątrzzakładowej. W żadnej ze spraw nie stwierdzono zaistnienia zjawiska mobbingu
w miejscu pracy, przy czym w przypadku jednej ze spraw członek tzw. komisji antymobbingowej złożył do akt sprawy zdanie odrębne. Stan faktyczny jednej tylko sprawy
rozpatrywanej przez komisję antymobbingową pokrywał się ze stanem faktycznym
sprawy wniesionej do sądu pracy na skutek powództwa pracownika. Również tylko w jednym przypadku z rozpatrywanych spraw, wskazano polecenie zrzeczenia się
przez pracownika części wymiaru czasu pracy, jako zdarzenie wywołujące mobbing
i miało to miejsce w Programie IV „Polskiego Radia” SA.
Wymienione w oświadczeniu senatorskim osoby zostały przez kontrolującego przesłuchane w charakterze świadka i tak:
– Pani Bogumiła P. – świadczy usługi na podstawie umowy o współpracę. Nie
podlegają jej pracownicy, obecnie przebywa na emeryturze i w ramach umowy cywilnoprawnej przygotowuje audycje. Zgodnie z oświadczeniem nigdy nie
prowadziła audycji odebranej innemu pracownikowi, jak również nie posiada
wiedzy w zakresie występowania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy;
– Pani Joanna S. – jest Kierownikiem Redakcji Literackiej Programu II Polskiego
Radia. Do jej obowiązków należy między innymi zapewnienie audycji w programie. Propozycje treści audycji przyjmuje od pracowników na cotygodniowych
spotkaniach. Wstępny projekt programu przedstawia Radzie Programowej, która zatwierdza ostateczną treść programu. Sporadycznie może w nagłych wypadkach wystąpić sytuacja, gdy dana audycja prowadzona jest przez inną osobę
niż pierwotnie wyznaczona. Powyższe stany faktyczne wynikają z nagłych sytuacji życiowych, przede wszystkim z powodu braku dyspozycyjności pracownika.
Problem zmniejszenia wymiaru czasu pracy według jej wiedzy dotyczył jednego
pracownika z jej komórki. Ostatecznie jednak warunki umowy o pracę nie zostały zmienione, pracownik aktualnie nie świadczy pracy z powodu niezdolności
do pracy. Nikt z pracowników jej podległych nie zgłaszał istnienia mobbingu lub
dyskryminacji w miejscu pracy. Sprawa pracownika o którym wspomniała związana była z kwestiami organizacyjnymi i w jej ocenie nie oznacza stosowania
mobbingu lub dyskryminacji;
– Pani Ewa S. – świadczy usługi na podstawie umowy o współpracę. Nie podlegają
jej pracownicy, obecnie przebywa na emeryturze i w ramach umowy cywilnoprawnej przygotowuje audycje. Nigdy nie prowadziła audycji odebranej innemu
pracownikowi. Nie posiada wiedzy w zakresie istnienia mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy;
– Małgorzata M. – jest Dyrektorem Programu II Polskiego Radia od 2013 roku,
wcześniej pełniła obowiązki na tym stanowisku oraz była zastępcą dyrektora. W zakres jej obowiązków wchodziła działalność kolegialna w ramach pracy
Rady Programowej. Zeznała, że pracownicy sami proponują treść audycji, która
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jest następnie zatwierdzana przez Radę Programową. O jej akceptacji decyduje
wiele czynników, takich jak forma realizacji, kompetencje, tematyka itp. Sytuacje, kiedy audycję prowadzi inna osoba niż pierwotnie do tego wyznaczona
są sporadyczne i wynikają z przyczyn losowych. Zeznała, że od 2007 roku nie
prowadzi audycji autorskich. W Programie II tylko jeden pracownik otrzymał
propozycję zmniejszenia wymiaru czasu pracy do połowy, co było wynikiem
braku jego dyspozycyjności oraz kompetencji w zakresie technicznym. Propozycja została odebrana przez wspomnianego z emocjonalnym wzburzeniem i od
tamtego momentu nie świadczy pracy z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą.
W toku kontroli poddano analizie akta osobowe pracownika (o którym wspomniało
dwoje świadków), nie stwierdzono w nich istnienia dokumentu, który wskazywałby na
podjęcie działań w zakresie zmiany wymiaru czasu pracy.
Dokonując oceny obowiązujących dokumentów wewnątrzzakładowych analizą
objęto również procedurę antymobbingową wprowadzoną do stosowania przez pracodawcę uchwałą nr 140/VI/2013 r. z dnia 31 grudnia 2013 roku. Ustalono w niej
następujące zasady postępowania:
– wprowadzono zasadę monitorowania środowiska pracy;
– potencjalne zagrożenia winny być wskazywane w formie oficjalnych zawiadomień;
– zakazano działań i zachowań o charakterze odwetu na pracowniku, w związku
ze zgłoszeniem przez niego mobbingu;
– każdorazowo w celu zbadania sprawy powoływany jest zespół, w którego skład
wchodzi przedstawiciel organizacji związkowych;
– opisano tryb postępowania zespołu;
– ustalono, że badanie sprawy co do zasady winno się zamykać w ciągu 30 dni.
W toku kontroli analizie poddano akta osobowe losowo wybranych dziennikarzy
z Programu II „Polskiego Radia” SA. Stwierdzono, że:
– pracownicy potwierdzili na piśmie zapoznanie się z regulaminem pracy, tym
samym zostali również zapoznani z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu;
– w aktach są oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą antymobbingową;
– pracownicy otrzymali informacje w trybie art. 29 §3 Kodeksu pracy oraz pisemne zakresy obowiązków.
Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że w ramach cywilnoprawnej
umowy o współpracę w 2015 roku z Programem II „Polskiego Radia” współpracowało
łącznie 25 byłych pracowników. Z zestawienia zatrudnienia w „Polskim Radiu” SA wynikają pewne zmiany w polityce kadrowej pracodawcy w zakresie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Stan zatrudnienia wygląda następująco:
– w styczniu 2014 r. zatrudnionych – 1106; a w niepełnym wymiarze – 101;
– w październiku 2014 r. zatrudnionych 1092; a w niepełnym wymiarze – 99;
– w maju 2015 r. zatrudnionych 1092; a w niepełnym wymiarze – 122.
Tym samym od jesieni 2014 roku do chwili obecnej nastąpił wzrost liczby osób
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przy takim samym stanie zatrudnienia ogólnego – wzrost o 23 przypadki, to około 20%.
W przypadku Programu II „Polskiego Radia” SA, stan ten wygląda podobnie, czyli
stan zatrudnienia w tych samych okresach co ogólnie w podmiocie kontrolowanym
bez zmian, identycznie przedstawia się stan w grupie pracowników zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Z treści wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Programu II „Polskiego Radia” wynika, że zasady propozycji antenowych są klarowne i znane podległym pracownikom,
tematy są omawiane zespołowo, zasady wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonej
pracy są powszechnie znane i zgodnie z zasadami wyceny rynkowej usług dziennikarskich, w nagłych wypadkach sporadycznie może się zdarzyć, że program (audycję)
może poprowadzić ktoś inny niż poprzednio wyznaczony i są to sytuacje nietypowe
oraz że program i ramówki są ustalane kolegialnie.
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W ocenie kontrolującego zebrany materiał nie potwierdza, aby w kontrolowanym podmiocie występował problem zachowań mobbingowych lub wskazujących
na dyskryminację, w szczególności nie wskazuje na powyższe treść zeznań osób
przesłuchanych w charakterze świadków (wskazanych imiennie w treści oświadczenia senatorów). Wszelkie potencjalne zdarzenia, które w ocenie poszczególnych
osób mogą nosić znamiona niewłaściwych poddawane są badaniu w przewidzianej
w tym celu procedurze.
Kwestia polityki kadrowej polegającej na proponowaniu niektórym pracownikom
zmian w umowie o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy nie może zostać oceniona
przez inspektora pracy jako zjawisko o charakterze mobbingu.
Odnośnie do samej problematyki badania zjawisk mobbingowych dodać należy,
że analiza przepisów w tym zakresie wskazuje wyraźnie na konieczność dokonania
rozróżnienia elementów składowych działania lub zachowania pracodawcy, jako podmiotu zobowiązanego prawnie do określonych zachowań. W szczególności wyodrębnić wśród tych zachowań należy warstwę obiektywną, mającą bezpośredni związek
z przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa, w tym szczegółowych regulacji
wewnątrzzakładowych, kształtujących zasady nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy, awansowania czy warunków zatrudnienia. Druga z tych warstw – subiektywna, wymaga analizy zachowań pracodawcy oraz reakcji (odczuć) pracownika związanych z takimi zachowaniami – mając na względzie osobnicze elementy psychiki
człowieka, jako podmiotu stosunku pracy, w tym również sposobu jego reakcji na te
zachowania.
Organ administracyjny, jakim jest inspektor pracy, uprawniony w myśl przepisów
prawa do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w ramach posiadanych kompetencji władny jest dokonać analizy zachowań i działania pracodawcy
jedynie w obszarze pojęć zdefiniowanych jako obiektywna sfera działania i w tym obszarze dokonał ustaleń, o których wspomniałem wyżej. Pozostałe elementy zachowań
pracodawcy, mieszczące się w warstwie subiektywnej mogą być jedynie przedmiotem postępowania przed sądem pracy, jako jedynym organem władnym do władczego
i arbitralnego rozstrzygania sporów o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności
z uwagi na swój ocenny i indywidualny charakter.
Z poważaniem
Leszek Zając

Odpowiedź
PRZEWODNICZĄCEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI
Warszawa, 30 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przez Pana Marszałka oświadczeniem Senatorów RP
pp. Andrzeja Pająka i Macieja Klimy, złożonym podczas 75. posiedzenia Senatu RP
w dniu 21 maja 2015 roku, dotyczącym kwestii pracowniczych w Redakcji Programu 2
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Polskiego Radia SA uprzejmie informuję, że zapoznałem się z wyjaśnieniami przekazanymi w tej sprawie Panu Marszałkowi przez Prezesa Polskiego Radia SA p. Andrzeja
Siezieniewskiego.
Zwracam się o poinformowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sytuacji,
gdyby wymienione wyżej wyjaśnienia okazały się niejasne lub niewystarczające.
Z poważaniem
Jan Dworak

Odpowiedź
PREZESA ZARZĄDU
POLSKIEGO RADIA
Warszawa, 19 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2015 roku, znak BPS/043-75-3249-PR/15, uprzejmie dziękuję za zainteresowanie wykazane przez senatorów Andrzeja
Pająka i Macieja Klimę sprawą relacji w pracy występujących w Programie 2 Polskiego
Radia SA.
W odniesieniu do poruszonego w oświadczeniu ww. zagadnienia wskazuję, iż Polskie Radio SA jako Spółka Skarbu Państwa, a nade wszystko, nadawca realizujący
misję publiczną w rozumieniu art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, przykłada szczególną wagę do poprawności relacji w pracy, czego wyrazem jest m.in. fakt funkcjonowania w Spółce odrębnych procedur, mających na celu eliminację wszelkich przejawów zachowań dyskryminacyjnych, czy mobbingowych. Nadto, w Polskim Radiu SA
prowadzone są szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, a wszelkie sygnały o możliwości zaistnienia takich zdarzeń traktowane są z należytą powagą i starannością oraz rozstrzygane przez niezależną komisję, w skład której
wchodzi m.in. osoba wytypowana przez działające w Spółce organizacje związkowe.
Uprawnienie do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu zaistnienia mobbingu przysługuje, w myśl obowiązujących w Spółce procedur, każdemu pracownikowi, przy czym
wskazać należy, iż dotychczas do Spółki nie wpłynęło żadne zawiadomienie dotyczące
nieprawidłowych relacji w Programie 2.
Niemniej, z uwagi na szczupłość zawartych w oświadczeniu senatorów Andrzeja
Pająka i Macieja Klimy danych, dotyczących stanu faktycznego sprawy i związaną
z tym niemożność zidentyfikowania osób potencjalnie pokrzywdzonych, Zarząd Spółki
zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do kierownictwa Programu 2 Polskiego Radia SA.
Z uzyskanych informacji wynika, iż stosowane w Programie 2 zasady pracy, w tym
prawa i obowiązki pracowników i współpracowników, zasady kwalifikowania zgłaszanych przez dziennikarzy propozycji na antenę oraz wyceny są klarowne i powszechnie
znane. Sprowadzają się one do następujących reguł:
1) zespołowego omawiania tematów na kolegiach redakcyjnych prowadzonych
przez kierowników Redakcji: Literackiej, Publicystyki, Muzycznej, RCKL,
2) zgłaszania przez kierowników wyselekcjonowanych propozycji na kolegium
prowadzonym przez dyrekcję,
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3) omawiania przez ww. gremium owych propozycji i umieszczanie ich w planie
ramowym emisji,
4) wszystkie formy aktywności dziennikarskiej opłacane są zgodnie z ustalonymi
i znanymi powszechnie wycenami, przekazywanymi dziennikarzom przez kierowników – (wyceny, w układzie tabelarycznym, umieszczone są w systemie
informatycznym/zakładka – wspólne mojego działu, do którego dostęp mają
wszyscy pracownicy i współpracownicy Dwójki).
Wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych na przykład nagłą chorobą
dziennikarza lub innymi wypadkami losowymi, zmiana tematu lub prowadzącego audycję przebiega w bezpośrednim uzgodnieniu z dyrekcją lub sekretarzem Programu.
Są to jednak – w skali roku – przypadki incydentalne. Z uzyskanych wyjaśnień wynika
również, że nie jest prawdziwe twierdzenie, jakoby ponad 80% audycji w Programie 2
prowadzonych było przez dziennikarzy emerytowanych.
Uprzejmie wyjaśniam również, że panie Ewa S. i Bogumiła P. nie tworzą kadry kierowniczej Programu 2 Polskiego Radia SA i od kilku lat nie pozostają już w stosunku
pracy ze Spółką. Pani Ewa S. mimo przejścia na emeryturę, współpracuje z Redakcją
Literacką uczestnicząc w kolegiach redakcyjnych, służąc doświadczeniem i pomocą
młodym dziennikarzom tworzącym swoje pierwsze programy. Natomiast pani Bogumiła P. utrzymuje sporadyczny kontakt ze Spółką, współpracując raczej jako ceniona
adaptatorka tekstów słuchowisk niż autorka audycji.
Reasumując, na obecnym etapie, Spółka nie znajduje podstaw do przyjęcia, że
w Programie 2 Polskiego Radia SA występują nieprawidłowe relacje w pracy.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
– Redaktor Naczelny
Polskiego Radia SA
Andrzej Siezieniewski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Polska należy do sześciu krajów w Unii Europejskiej, w których różnica
w zarobkach między kobietami i mężczyznami wynosi poniżej 10%. Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że średnia różnica zarobków w całej Unii Europejskiej wynosi 16%. Pomimo tak dobrego
wyniku temat ten jest często przywoływany w debacie publicznej przez różne organizacje i grupy domagające się zrównania praw kobiet i mężczyzn
i wskazujące, że pozostało dużo do zrobienia w tym obszarze.
Kobiety z równie wysokimi kwalifikacjami jak mężczyźni bardzo często
nie są tak samo cenione. Ich rozwój zawodowy jest wolniejszy, czego skutkiem jest niższe wynagrodzenie za tę samą pracę. Kobiety stanowią bardzo
niski procent osób na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Jak podaje Eurostat, tylko 32% kadry kierowniczej w firmach stanowią kobiety.
Rzadziej obejmują one stanowiska naukowe (29%), a jeszcze rzadziej są
członkami zarządów największych firm (10%). Zła sytuacja kobiet na rynku
pracy jest spowodowana z jednej strony trudnościami w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych, a z drugiej strony związana jest ze stereotypami i wzorcami kulturowymi.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, jakie działania
zostały podjęte w celu zapobieżenia dyskryminacji płciowej na rynku pracy
w Polsce oraz zrealizowania postanowień dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn
w dziedzinie zatrudnienia i pracy.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 2.07.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Andrzeja Persona podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie dyskryminacji
płciowej na rynku pracy uprzejmie dziękuję za przekazane uwagi. Jednocześnie informuję, co następuje.
Stosownie do art. 183c Kodeksu pracy pracownicy mają prawo do jednakowego
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pojęcie „prac
o jednakowej wartości” jest zdefiniowane w przepisie §3 art. 183c k.p. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi
w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

66

75. posiedzenie Senatu w dniu 21 maja 2015 r.

W Kodeksie pracy nie występuje jednak wprost definicja pojęcia „jednakowej pracy”. W doktrynie prawa pracy i w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że
prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych
do ich wykonywania, warunków, w jakich są świadczone, a także – ilości i jakości. Sąd
Najwyższy orzekł także, że stanowisko pracy może stanowić kryterium porównawcze
w ramach ustalania „jednakowej pracy”, ale nie jest ono wyłączne. Prace tożsame pod
względem rodzaju i kwalifikacji wymaganych do ich wykonywania na tych samych
stanowiskach pracy funkcjonujących u danego pracodawcy mogą różnić się co do
ilości i jakości, a wówczas nie są pracami jednakowymi w rozumieniu art. 183c §1 k.p.
Ilość i jakość świadczonej pracy są w świetle art. 78 §1 k.p. podstawowymi kryteriami
oceny pracy dla potrzeb ustalania wysokości wynagrodzenia (wyrok SN z 7.3.2012 r.,
II PK 161/11, LEX nr 1211149).
Polska regulacja w tym zakresie odpowiada wymogom wynikającym z dyrektywy
2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn
w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana).
Niemniej jednak, kobiety zatrudnione na równorzędnych stanowiskach zarabiają
mniej niż mężczyźni1 – według danych Eurostatu za 2013 r., w UE różnica ta wynosi
średnio 16,4%.2 W Polsce, w zależności od przyjętej metodologii wyliczania luki płacowej, kobiety zarabiają średnio od 6,4% do 17% mniej niż mężczyźni (średnio różnica
ta wynosi 700 zł, a im wyższe stanowisko – tym większe różnice, sięgające nawet
kilku tysięcy złotych). W 2012 roku średnia płaca w gospodarce narodowej wynosiła
3 896 PLN. Wynagrodzenia kobiet, w porównaniu z zarobkami mężczyzn, były niższe
o 17%. Natomiast w roku 2010 różnica ta wyniosła 15%, a w 2008 roku 23%. Statystyczny mężczyzna zarabiał 4 249 PLN, podczas gdy kobieta 3 540 PLN. Dysproporcja ta była mniej widoczna przy stawkach godzinowych. W przeliczeniu na godzinę,
różnica była niższa o 5 p.p. i wyniosła 12%. Godzina pracy kobiety wyceniona była
na 20,35 PLN, a mężczyzny na 23,09 PLN. W dużej mierze niższe wypłaty kobiet wynikają więc z mniejszej liczby przepracowanych przez nie godzin. W 2012 roku mężczyzna spędził w pracy średnio 170 godzin miesięcznie, a kobieta o 8 godzin mniej
– 162 godziny.
W odpowiedzi na problem luki płacowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
podejmuje następujące działania mające na celu promowanie zagadnienia równości
płac kobiet i mężczyzn za pracę na tych samych stanowiskach i pracę o jednakowej
wartości:
1) Promowanie zagadnienia równości płac kobiet i mężczyzn za pracę na tych samych stanowiskach i pracę o jednakowej wartości (we współpracy z Biurem
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania):
a) włączenie się w kampanię na rzecz równości wynagrodzeń prowadzoną przez
Komisję Europejską w latach 2009 oraz 2010; działania w ramach pierwszej odsłony kampanii realizowane były tylko w pięciu miastach UE, w tym
w Warszawie (pozostałe miasta: Bruksela, Budapeszt, Madryt i Berlin);
b) włączenie się w organizację Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń
(2012 r., 2013 r., 2014 r.);
c) promowanie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna (proj. „Aktywizacja
społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” oraz
„Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn”);
d) zorganizowanie międzynarodowych konferencji poświęconych tematowi luki
płacowej m.in.: Okrągłego Stołu Ministrów ds. Równego Traktowania UE
pt. „Nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz udział kobiet
1

2

Różnica liczona jako porównanie średniego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy kobiet
i mężczyzn.
Źródło Eurostat za 2012 r. za publikacją KE: Przeciwdziałanie różnicy w wynagrodzeniu dla
kobiet i mężczyzn w UE.
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w rynku pracy”, który był okazją do wymiany doświadczeń na szczeblu europejskim (2013 r.), polsko-niemieckiego seminarium pt. „Sposoby monitorowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn”, którego celem była
prezentacja modelu szwajcarskiego kalkulatora płac i systemu audytowania
różnic w wynagrodzeniu, stosowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (2013 r.);
e) publikowanie na stronach Ministerstwa materiałów oraz artykułów dot. tematyki luki płacowej;
f) współpraca z Instytutem Badań Ekonomicznych w Kolonii oraz Niemieckim
Ministerstwem ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży, którzy realizują
międzynarodowy projekt UE (w Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Finlandii, Francji) dot. przystosowania do warunków danego kraju narzędzia Logib-D, służącego do oceny luki płacowej w firmach. Owocem współpracy, będzie
organizacja warsztatu dot. funkcjonowania narzędzia, jaki odbędzie się we
wrześniu 2015 r. w siedzibie MPiPS. MPiPS włączy się również w promowanie tego narzędzia wśród organizacji pracodawców.
2) Analiza międzynarodowego prawa w zakresie monitorowania luki płacowej (zadanie wspólne MPiPS i BPRT).
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem analizy międzynarodowego prawa
i dobrych praktyk w zakresie monitorowania oraz przeciwdziałania zjawisku
luki płacowej.
3) Wypracowanie metodologii oceny luki płacowej w przedsiębiorstwach (we
współpracy z BPRT).
Dotychczasowe działania w zakresie badania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz udoskonalania narzędzi przeciwdziałania zjawisku luki
płacowej:
a) przeprowadzenie badania dot. równego traktowania kobiet i mężczyzn w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w projekcie „Gender mainstreaming
jako narzędzie zmiany” realizowanego w ramach Programu Wspólnotowego
PROGRESS (2009 r.); wyniki badania wykazały dobrą sytuację w zakresie
równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w MPiPS – poziom luki płacowej
określono na 4% na stanowiskach szeregowych pracowników, 7% na stanowiskach administracyjnych oraz tylko 2% na stanowiskach kierowniczych;
b) powołanie nieformalnego zespołu ds. luki płacowej, w którego skład weszli
przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych oraz pracownicy Ministerstwa (2012 r.).
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w z. Marek Bucior
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Szanowna Pani Prezydent!
W związku z prośbą o pomoc skierowaną do mnie przez mieszkankę Ciechocinka, panią Marię B., zwracam się do Pani Prezydent z prośbą o udzielenie informacji.
Pani Maria B. jest właścicielką nieruchomości na ulicy Arkuszowej
w Warszawie. Wspólnie z sąsiadami od kilkunastu lat walczy o możliwość
podciągnięcia do swojej nieruchomości kanalizacji i wodociągu. Brak tych
instalacji wiąże się z koniecznością korzystania z usług szambiarki. Stanowi to duże obciążenie finansowe, ponieważ zdecydowana większość miasta Warszawy jest już skanalizowana i najbliższa firma świadcząca tego
typu usługi znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim. Jedyną przeszkodą w podłączeniu instalacji jest niejasna sytuacja prawna ulicy, na której
znajduje się nieruchomość pani B. Szesnaście lat temu decyzja podziałowa
wydana przez burmistrza gminy Warszawa-Bielany została uznana przez
samorządowe kolegium odwoławcze za decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa i unieważniona w części dotyczącej własności drogi, tj. ulicy
Arkuszowej. Od tamtego momentu nie ma prawomocnej decyzji dotyczącej
własności drogi.
W związku z powyższym proszę o ustosunkowanie się do opisanej sytuacji i udzielenie informacji w tej sprawie.
Z poważaniem
Andrzej Person

Stanowisko
Warszawa, 15.07.2015 r.
Pan
Andrzej Person
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2015 r. znak: BPS/043-75-3251/15, przy
którym Marszałek Senatu przekazał Pana oświadczenie złożone podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. wyjaśniam co następuje.
Decyzją z dnia 9 czerwca 1989 r. znak: WG-G/8415/36/88 Urzędu Dzielnicowego
Warszawa-Żoliborz, wydaną na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99
ze zm.), zatwierdzony został podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka ewidencyjna nr 18/3 z obrębu 7-12-06 o pow. 9944 m2 na działki ewid. nr: 18/8,
18/9, 18/10, 18/11 i 18/12. Tworzone działki nr 18/8, 18/9, 18/10 przeznaczone były pod zabudowę indywidualną z usługami rzemieślniczymi i uprawy, działka
nr 18/11 – pod drogę dojazdową, działka nr 18/12 – pozostawała w dotychczasowym
użytkowaniu. Jak wynika z uzasadnienia ww. decyzji, powyższe przeznaczenie zgodne było z obowiązującym wówczas planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Nr 57/82 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia
6.12.1982 r.).
Następnie decyzją z dnia 22 grudnia 1992 r. znak: G.7413/5447/92/IZ Burmistrza Dzielnicy Żoliborz w Warszawie, w oparciu o art. 10 ust. 1 i 3 ww. ustawy,
zatwierdzono podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
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ewidencyjna nr 18/12 z obrębu 7-12-06 na projektowane działki nr: 18/13, 18/14,
18/15, 18/16, 18/17 i 18/18 przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami
oraz na działki nr 18/19 i 18/11 przeznaczone pod dojazd i pozostające nadal własnością dotychczasowego właściciela ze służebnością przejścia i przejazdu do wszystkich
powstałych w wyniku podziału działek.
Na skutek zaskarżenia przez właścicieli ww. działek ewidencyjnych decyzji podziałowej z dnia 22.12.1992 r. znak: G.7413/5447/92/IZ, po wieloletnich postępowaniach odwoławczych Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia
26.05.2014 r. utrzymało w mocy swoje rozstrzygnięcie z dnia 26.03.2013 r., którym
stwierdziło nieważność decyzji z dnia 22.12.1992 r. w części orzekającej o pozostawaniu nadal własnością dotychczasowego właściciela działek ewidencyjnych nr 18/11
i 18/19 przeznaczonych pod dojazd oraz w części, w której stwierdzono, że granice
działki mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu planu szczegółowego osiedla „Radiowo”,
jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 10 ust. 1 i 5 wyżej cytowanej
ustawy.
Organ II instancji uznał, iż decyzja podziałowa nie może określać właściciela powstałych w wyniku podziału działek, jak również wskazywać, iż w zdarzeniu przyszłym niepewnym granice powstałych działek mogą być zmienione. A zatem powyższe
orzeczenie SKO nie dotyczy samego podziału nieruchomości, a jedynie błędnych i nieprawidłowych zapisów w zaskarżonej decyzji.
Decyzja Kolegium z dnia 26.05.2014 r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
W dniu 20 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, wyrok
nie jest prawomocny.
Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego, że organ dokonując podziału nieruchomości nie posiada umocowania do przesądzania kwestii prawa własności działek gruntu wydzielonych w wyniku podziału, bowiem istotą dokonywanego podziału było wyłącznie wyodrębnienie
nowych jednostek geodezyjnych bez ingerowania w żaden sposób w kwestię prawa
własności. Wobec powyższego, wbrew stwierdzeniom Pani Marii B., droga dojazdowa
do nieruchomości przy Arkuszowej usytuowana na działkach ewidencyjnych 18/11
i 18/19 stanowi własność prywatną.
W związku z tym w celu uzyskania możliwości „podciągnięcia do swojej nieruchomości kanalizacji i wodociągu” Państwo B. powinni wystąpić do właściciela drogi
dojazdowej.
z up. PREZYDENTA
M.ST. WARSZAWY
Jarosław Jóźwiak
Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy
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Oświadczenie senatora Leszka Piechoty
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2015 r. (odpowiedź na moje
oświadczenie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uprawnień posła i senatora
w postanowieniu karnym) uprzejmie wyjaśniam, co następuje: w oświadczeniu z dnia 19 marca 2015 r. zwracałem uwagę na konieczność przyznania
posłom i senatorom uprawnień procesowych w bardzo konkretnych sytuacjach, w których osoba mająca prawo reprezentować pokrzywdzoną gminę, to jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za nieprawidłowe wykorzystanie środków publicznych, a zatem
faktycznie nie jest zainteresowana prowadzeniem postępowania. Biorąc pod
uwagę dość wąski zakres podmiotów, które mogą być uznane za pokrzywdzone, należy stwierdzić, że przestępstwa te nie są w praktyce ścigane –
z wyjątkiem przypadków zmiany władzy lokalnej i związanej z tym próby
rozliczenia poprzedników z wykorzystywania środków publicznych.
Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że postulowane zmiany skutkowałyby rozszerzeniem kręgu podmiotów uprawnionych, co utrudniałoby sprawne procedowanie prokuratury i sądów. Zmiany proponowane
w oświadczeniu z dnia 19 marca 2015 r. zakładają nadanie parlamentarzystom uprawnień procesowych jedynie w przypadku przestępstw ze szkodą
dla dobra publicznego, które miały miejsce na terenie jednostek samorządu
znajdujących się w okręgu wyborczym parlamentarzysty. Wbrew twierdzeniom zawartym w odpowiedzi na oświadczenie takie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością poinformowania tylko kilku parlamentarzystów, co
nie powinno w jakikolwiek sposób wydłużać postępowania. W tym miejscu
warto zwrócić uwagę, że w przypadku największego okręgu wyborczego –
miasta stołecznego Warszawy – byłoby to dwudziestu posłów, a jeśli chodzi
o senatorów, to z uwagi na obowiązujące jednomandatowe okręgi wyborcze,
zawsze byłby to jeden senator.
Dowodem błędnego odczytania propozycji zawartych w moim oświadczeniu jest całkowite pominięcie dość wąskiego zakresu przedmiotowego
spraw, których miałyby dotyczyć proponowane zmiany. Mając świadomość potencjalnych trudności związanych z szerokim rozumieniem spraw
dotyczących naruszeń w wykorzystaniu środków publicznych, proponuję
w pierwszej kolejności wprowadzenie zmian tylko i wyłącznie w odniesieniu
do naruszeń związanych z wydatkowaniem środków publicznych jedynie
przez samorządy, które posiadają dużo większą autonomię w wydatkowaniu środków publicznych niż organy administracji rządowej.
Mając na uwadze specyfikę przestępstw polegających na nieprawidłowym wydatkowaniu środków publicznych, nie sposób zgodzić się z treścią
otrzymanej odpowiedzi w zakresie, w jakim odnosi się do działania wprost,
jako przesłanki otrzymania statusu osoby pokrzywdzonej. W przypadku
tego rodzaju przestępstw trudno jednoznacznie stwierdzić bezpośredni związek między działaniem przestępnym a naruszeniem dobra prawnego. Wyjaśniając ten związek, posłużę się następującym przykładem. Przestępstwo
określone w art. 296 §1 kodeksu karnego, polegające na działaniu przez
prezydenta pewnego miasta w sposób, który na przestrzeni pięciu lat doprowadził do strat w budżecie miasta o łącznej wysokości ponad 300 milionów zł, zostało faktycznie popełnione. Nie powinno budzić wątpliwości,
że pokrzywdzonymi są wszyscy mieszkańcy tego miasta. Z art. 1 ustawy
o samorządzie gminnym wynika, że gminę stanowi wspólnota samorządowa, do której należą wszyscy mieszkańcy gminy: „Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa
o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”. Art. 6 pkt 1 wymienionej ustawy stanowi, że: „Do zakresu
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. Z art. 7 ustawy jasno
wynika, że gmina ma obowiązek zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Bezpośrednią i łatwą do przewidzenia konsekwencją strat w budżecie
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gminy wynoszących ponad 300 milionów zł na przestrzeni 5 lat jest to, że
gmina nie może przeznaczyć tych środków na realizowanie swoich zadań,
co przekłada się na niezaspokajanie wszystkich potrzeb mieszkańców, których zaspokojenia można się domagać na podstawie ustawy o samorządzie
gminnym oraz innych aktów prawnych, w tym uchwał rady miasta. Stanowi
to naruszenie dóbr prawnych mieszkańców tej gminy, którzy w takiej sprawie powinni być uznani na podstawie art. 49 §1 k.p.k. za pokrzywdzonych.
W praktyce jednak niemożliwe jest zaakceptowanie tak szerokiego rozumienia poszkodowanego z przyczyn, o których mowa w odpowiedzi na moje
oświadczenie, gdyż przemawiają za tym względy ekonomiki procesowej.
Mając na uwadze opisany przykład, nie można się zgodzić z twierdzeniem, że obecnie obowiązujące przepisy w wystarczającym stopniu gwarantują ochronę interesów obywateli. Jak już zostało wskazane w oświadczeniu
z dnia 19 marca 2015 r., obecny stan prawny nie tylko nie gwarantuje ochrony interesów prawnych obywateli, ale też de facto prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której osoby uprawnione do reprezentowania pokrzywdzonej
gminy, to jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, nie mają w tym interesu,
ponieważ naraża to na odpowiedzialność karną osoby sprawujące funkcje
kierownicze w tych jednostkach samorządu lokalnego. Jednocześnie gwarantuje to wymienionym osobom daleko idącą bezkarność oraz sprzyja patologii władzy na poziomie lokalnym, co bezpośrednio przekłada się też na
zmniejszenie zaufania mieszkańców zarówno do władzy lokalnej, jak i do
organów państwa.
Proponowane zmiany nie tylko przyczyniłyby się do skuteczniejszej kontroli wydatkowania środków publicznych – mieszkańcy widzący nieprawidłowości otrzymaliby łatwo dostępną i skuteczna pomoc w tym zakresie – ale
pełniłyby także funkcję prewencyjną, jako że wprowadzenie proponowanych
zmian zwiększałoby poczucie nieuchronności kary.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy, który, jak się zdaje, został całkowicie pominięty w odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2015 r. Z doświadczenia ze spotkań z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego wiem, że wielokrotnie zamiast złożyć zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa we właściwej prokuraturze, wolą oni podzielić się
posiadaną wiedzą z senatorem lub posłem z własnego okręgu. Obierając
taką ścieżkę działania, każdy kieruje się swoimi własnymi powodami, ale
wśród podstawowych można z całą pewnością wskazać chęć zachowania
anonimowości w obawie przed ewentualnymi konsekwencjami w życiu zawodowym lub towarzyskim itp. Drugim powodem, dla którego mieszkańcy wolą udać się do parlamentarzysty będącego ich reprezentantem, jest
poczucie, że skoro parlamentarzysta został wybrany do reprezentowania
mieszkańców swojego okręgu, to będzie mógł rzetelnie zająć się zgłoszoną
sprawą. Często jest to połączone z niechęcią do osobistego stawiennictwa
w prokuraturze, odbieranego przez wiele osób jako stresujące wydarzenie,
z którym wiąże się pewien dyskomfort psychiczny.
Obecny stan prawny przy całkowitym braku możliwości podjęcia efektywnych działań przez senatorów i posłów nie tylko ogranicza możliwości
ścigania nieprawidłowości, ale też sprzyja obniżaniu zaufania do członków
parlamentu. Należy przyjąć, że gdyby senatorowie i posłowie mieli realną
możliwość działania w przypadkach nadużyć zgłaszanych przez swoich wyborców, to znacznie częściej podejmowaliby się pomocy w takich sprawach,
co miałoby bezpośredni wpływ na poprawę wykrywalności przestępstw popełnianych z krzywdą dla mieszkańców.
Proszę o ponowne rozpatrzenie propozycji zawartych w oświadczeniu
z dnia 19 marca 2015 r. z uwzględnieniem uwag i wyjaśnień zawartych
w niniejszym piśmie.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota
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Odpowiedź
Warszawa, 8 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Leszka Piechotę na
75. posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie uprawnień posła i senatora w postępowaniu karnym, uprzejmie informuję, że podtrzymuję swoje stanowisko
wyrażone w piśmie z dnia 30 kwietnia 2015 r.
W świetle obowiązujących przepisów prawnych wydaje się, że teza, według której
„obecny stan prawny przy całkowitym braku możliwości podjęcia efektywnych działań
przez senatorów i posłów nie tylko ogranicza możliwość ścigania nieprawidłowości, ale
też sprzyja obniżaniu zaufania do członków parlamentu” może być za daleko idąca.
Wymaga podkreślenia, że parlament pełni, oprócz podstawowej funkcji ustawodawczej, również funkcję kontrolną, głównie wobec władzy wykonawczej, poprzez: udzielanie
rządowi absolutorium, wotum zaufania lub wotum nieufności, kontrolę wykonania budżetu państwa, interpelacje i zapytania poselskie, wyrażanie zgody na ratyfikacje umów
międzynarodowych. Natomiast czynności związane ze ściganiem sprawców przestępstw
zostały przewidziane dla innego kręgu podmiotów i brak jest podstaw, by dodatkowo
poszerzać ten katalog, czy nadawać inne szczególne uprawnienia parlamentarzystom.
Przypomnieć w tym miejscu należy, iż w aktualnym systemie prawnym istnieje instytucja „zawiadomienia o przestępstwie” jako źródło informacji procesowej stanowiącej podstawę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa. W stosunku do obywatela kodeks postępowania karnego statuuje jedynie społeczny obowiązek zawiadamiania (art. 304 §1 k.p.k.),
w stosunku zaś do instytucji państwowych i samorządowych (ale nie społecznych), które powzięły wiadomość o przestępstwie w związku ze swą działalnością – obowiązek
prawny (art. 304 §2 k.p.k.). Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełni tego obowiązku może w związku z tym ponosić odpowiedzialność karną z art. 231 k.k. Idąc dalej tym
tokiem rozumowania wskazać należy, że z tego, iż art. 304 §1 i 2 k.p.k. statuuje obowiązek doniesienia co do przestępstw ściganych z urzędu, wynika jedynie powinność
powiadomienia organów ścigania o ich popełnieniu w razie uzyskania informacji na ten
temat. Nie ma jednak powodu, aby wnioskować, że ten, kto dowiedział się o popełnieniu
innych przestępstw, nieobjętych obowiązkiem doniesienia, nie może o tym zawiadomić
organów ścigania. Tym samym w oparciu o cytowany przepis każdy parlamentarzysta dowiedziawszy się od swoich wyborców o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu,
na przykład organów samorządowych, czy podejrzeniu popełnienia przestępstwa, może
zawiadomić właściwe organy ścigania. Ponadto parlamentarzyści mogą czynnie uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu i niejako monitorować jego przebieg, na mocy
nadanych im uprawnień. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora posłowie i senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków
poselskich lub senatorskich. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora członkowie Rady Ministrów oraz przedstawiciele właściwych
organów i instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, zakładów
i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, spółek prawa handlowego z udziałem
państwowych lub komunalnych osób prawnych są obowiązani przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie stałych i nadzwyczajnych komisji sejmowych i senackich,
w sprawach będących przedmiotem ich zakresu działania.
Tym samym, pomimo że parlamentarzyści nie są stroną w postępowaniu karnym,
przez co nie mają uprawnień pokrzywdzonego, między innymi do zaskarżania niektórych decyzji procesowych, mogą aktywnie w nim uczestniczyć. Zwracanie się do
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organów nadrzędnych nad prowadzącymi przedmiotowe postępowanie o przesłanie
informacji i wyjaśnień stanowi bowiem właśnie taki „społeczny nadzór” nad działalnością organów ścigania w konkretnych sprawach.
Pragnę ponownie podkreślić, że nadanie parlamentarzystom postulowanych
uprawnień mogłoby utrudnić sprawne prowadzenie postępowania, wydłużając czas
jego trwania (chociażby poprzez konieczność ustalenia stron procesowych i korespondowania z nimi na różnych etapach postępowania). Ograniczając nawet liczbę
„pokrzywdzonych parlamentarzystów” do okręgów wyborczych i tak wymuszałoby to
konieczność prowadzenia dodatkowej korespondencji (przede wszystkim dotyczącej
czynności obwarowanych terminami procesowymi), czy prowadzenia działań zmierzających do wymuszenia subordynacji procesowej stron, co realnie wydłużyłoby czas
prowadzonego postępowania. Niejako na marginesie podnieść należy, iż procesowo
sprawność postępowania karnego znacznie skomplikowałaby się w przypadku rozpisania wyborów parlamentarnych (przedwczesnych, czy w ustawowym terminie), wówczas bowiem do procesu wstępują nowi „pokrzywdzeni”, co mogłoby sparaliżować całe
postępowanie, a nawet spowodować konieczność powtórzenia niektórych czynności
procesowych.
Uwzględniając powyższe, w pełni doceniając koncepcje i przedsięwzięcia parlamentarzystów w dążeniu do realizacji obowiązku dbałości o interesy swoich wyborców, nie
wydaje się zasadne wprowadzanie do procedury karnej zmian w zakresie rozszerzenia
kręgu osób, którym przysługują prawa pokrzywdzonych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
dr hab. Monika Zbrojewska
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Rusieckiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza,
do głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz
oraz do starosty biłgorajskiego Mariana Tokarskiego
Szanowni Państwo!
Od kilku już lat członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w „Arion Szpitale” Sp. z o.o. w Lublinie Oddział w Biłgoraju alarmują odpowiednie instytucje o licznych nieprawidłowościach w zakresie stosowania przez ich pracodawcę podstawowych zasad wynikających
z prawa pracy.
Z informacji, jakie posiadam, wynika wprost, iż w biłgorajskim oddziale
„Arion Szpitale” pracownicy nadal borykają się z rozmaitymi problemami.
Jak wynika z naszych informacji, powszechną praktyką uczyniono zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. W 2012 r. ustanowiono nowy regulamin wynagradzania bez uwzględnienia zastrzeżeń wyżej
wymienionej organizacji związkowej. Równolegle w szpitalu funkcjonuje
poprzedni regulamin, z 2008 r., czego skutkiem jest znaczna dysproporcja
w zakresie zasadniczego wynagrodzenia osób wykonujących takie same
czynności służbowe. Co więcej, pracownicy podnoszą problem braku wypłaty dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, nagród jubileuszowych
oraz zawieszenia w latach 2010–2015 odpisów na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
Proszę zatem o wskazanie, czy i w jakim zakresie prowadziliście Państwo w ostatnich latach kontrole w wyżej wymienionej placówce pod kątem przestrzegania praw pracowniczych. Jakie poczyniliście Państwo kroki
w celu wyegzekwowania poszczególnych zaleceń? Czy władze szpitala zastosowały się do Państwa wniosków?
Proszę jednocześnie o przeprowadzenie kolejnych kontroli, które zbadałyby opisane powyżej nieprawidłowości wskazywane przez członków związku zawodowego, a w przypadku ich potwierdzenia o podjęcie odpowiednich
kroków przypisanych prawem, umożliwiających poprawę tejże sytuacji.
Z poważaniem
Jarosław Rusiecki

Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 24.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez Senatora Jarosława Rusieckiego na
75. posiedzeniu Senatu w dniu 21 maja 2015 r., przekazane przy piśmie BPS/043-75-3253-MZ/15 z dnia 1 czerwca 2015 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych
wyjaśnień.
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a taką jest „Arion Szpitale” Sp. z o.o.
w Lublinie Oddział w Biłgoraju, zasady organizacji i funkcjonowania Szpitala określają umowa spółki i regulamin organizacyjny. W przypadku pielęgniarek i położnych
realizujących świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych o warunkach za-
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trudnienia przesądza treść umowy zawieranej przez strony tj. pielęgniarkę lub położną i podmiot leczniczy (np. szpital). Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego
obowiązuje w tym zakresie zasada swobody zawierania umów, a więc kształtowania
stosunku prawnego łączącego strony w sposób ustalony przez strony.
Minister Zdrowia wprowadził przepisy chroniące pielęgniarki i położne przed ewentualnymi nieprawidłowościami w zakresie zatrudniania i tak np. w art. 19 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435)
umieszczono następujące zapisy:
ust. 4. Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu
na formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę i położną.
ust. 5. Odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną wykonującą zawód w podmiocie leczniczym w ramach umowy o pracę nie może
stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku
pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.
Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 4. ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom
samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód
medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną”.
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji
Pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 640), należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.
Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzić czynności kontrolne, w podmiotach leczniczych, w których personel medyczny (w tym pielęgniarki i położne) sygnalizuje nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy. W przypadku wykazania nieprawidłowości Państwowa Inspekcja Pracy wydaje stosowane nakazy bądź zakazy, których
niewypełnienie skutkuje karą grzywny. Dotychczas nie wpłynęły do Ministerstwa
Zdrowia sygnały o nieprawidłowościach w tym zakresie ze strony pielęgniarek i położnych zatrudnionych w „Arion Szpitale” Sp. z o.o. w Lublinie Oddział w Biłgoraju.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Cieślukowski

Odpowiedź
ZASTĘPCY
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
Warszawa, 10 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 1 czerwca 2015 roku, znak: BPS/043-75-3253-GIP/15, przekazującego w załączeniu tekst oświadczenia senatora Jarosława Rusieckiego, dotyczącego wniosku o przedstawienie informacji odnośnie do zakresu oraz
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efektywności działań kontrolnych podejmowanych dotychczas przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy w spółce „ARION SZPITALE” Sp. z o.o. Oddział w Biłgoraju, uprzejmie informuję.
Na wstępie zauważyć należy, że zakres przedmiotowy oświadczenia senatora pozostaje tożsamy z zakresem problemów ujętych w piśmie skierowanym przez zakładowe
organizacje związkowe działające w „ARION SZPITALE” Sp. z o.o. Zakład Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju do Starosty Biłgorajskiego, w związku z zaistniałym u pracodawcy
sporem zbiorowym.
W dniu 9 czerwca 2015 roku Starosta Biłgorajski przesłał do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przedmiotowe pismo organizacji związkowych wraz z własnym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy
we wspomnianym podmiocie w zakresie: sporu zbiorowego, stosowania przez pracodawcę dwóch regulaminów wynagradzania, wysokości wynagrodzenia zasadniczego,
niewypłacania przez pracodawcę nagród jubileuszowych, niedokonywania przez pracodawcę odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od roku 2010 oraz niewypłacania przez pracodawcę na rzecz personelu medycznego środków pieniężnych
pochodzących z nadwykonań usług medycznych w roku 2014.
Z uwagi na powyższy wniosek, w placówce opieki zdrowotnej zaplanowano przeprowadzenie kontroli dla rozpatrzenia problemów podniesionych przez organizacje
związkowe, pozostających w zakresie kompetencji rzeczowej organu administracyjnego, jakim jest inspektor pracy oraz w zakresie, w jakim nie zostały uregulowane
we wcześniejszych kontrolach, prowadzonych w „ARION SZPITALE” Sp. z o.o. ZOZ
w Biłgoraju.
Odnośnie natomiast do dotychczasowych działań kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, w okresie od 2012 do 2015 roku, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadzili 6 kontroli, których zakres przedmiotowy zawierał
ustalenia dotyczące: czasu pracy, funduszu świadczeń socjalnych; wypłaty nagród jubileuszowych, zawierania umów cywilnoprawnych oraz funkcjonowania u pracodawcy
regulaminu wynagradzania. Większość kontroli prowadzona była w następstwie wniosków lub skarg kierowanych przez związki zawodowe, działające u pracodawcy.
Odnośnie do zawierania umów cywilnoprawnych, problematyka ta w szczególności
w kontekście zastępowania takimi umowami umów o pracę była przedmiotem oceny
inspektora pracy podczas czynności kontrolnych realizowanych w marcu 2013 roku
w odniesieniu do losowo wybranych osób wykonujących prace na Oddziale Chorób
Wewnętrznych, na podstawie umów zlecenia na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresem zadań odpowiadających obowiązkom wykonywanym na stanowisku pielęgniarki. W wyniku dokonanych ustaleń inspektor pracy skierował do pracodawcy
wystąpienie o przekształcenie umów zleceń zawartych z imiennie wskazanymi osobami w umowy o pracę. Wniosku wystąpienia pracodawca nie wykonał. Trzeba mieć na
względzie fakt, że kontrolujący nie posiada w tym zakresie ustawowych kompetencji
do władczego i arbitralnego rozstrzygnięcia tego zagadnienia, a każdy tego rodzaju
przypadek wymaga rozstrzygnięcia na drodze sądowej.
Fakt niewykonania wniosku został odnotowany przy kolejnej kontroli przeprowadzonej w październiku – listopadzie 2013 roku. Trzy osoby wymienione w treści
wystąpienia nadal świadczyły pracę na podstawie umów zlecenia na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, czwarta osoba w czasie następnej kontroli już
nie pracowała. Nie rozszerzano w tym zakresie zakresu kontroli (o zatrudnionych na
innych oddziałach). Inspektor pracy skierował natomiast powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz wspomnianych trzech osób wskazanych we wniosku
wystąpienia, które nadal wykonywały pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Postępowania sądowe zakończyły się na etapie postępowania apelacyjnego, uznaniem
przez pracodawcę roszczenia. W efekcie dwóm osobom umowy zlecenia przekształcono w umowy o pracę na czas nieokreślony. W trzecim przypadku zleceniobiorczyni
pomimo propozycji pracodawcy nie była zainteresowana uzyskaniem umowy o pracę i wyraziła wolę kontynuowania współpracy u pozwanego na podstawie umowy
o świadczenie usług w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, co zostało przez
inspektora pracy zaakceptowane poprzez cofniecie apelacji w tym przypadku.
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W zakresie czasu pracy, podczas kontroli przeprowadzonej w lutym 2012 roku
poddano analizie czas pracy pracowników administracyjno-biurowych w celu ustalenia, czy pracodawca przestrzega dla tej grupy zawodowej 7,35-godzinnej normy dobowej i 37 godzin 55 minut normy tygodniowej. W związku ze stwierdzonymi w tym zakresie naruszeniami przepisów inspektor pracy skierował trzy wnioski o ukaranie do
sądu rejonowego, które zakończyły się wymierzeniem kary grzywny osobom winnym
stwierdzonych wykroczeń przeciwko prawom pracownika w wymiarze po 1000 zł.
Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w marcu 2013 roku dotyczące czasu pracy
skoncentrowały się na losowo wybranej grupie pielęgniarek zatrudnionych na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Ustalenia nie wykazały naruszenia przepisów o czasie pracy w zakresie zapewnienia wymaganych odpoczynków dobowych, tygodniowych oraz
przestrzegania tygodniowej normy czasu pracy. Występowały incydentalne przypadki
pracy powyżej normy dobowej, w ramach dopuszczalnego limitu oraz nieudzielania
dni wolnych z tytułu pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy niepowodujące przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie zostały uregulowane wnioskami wystąpienia. Stwierdzono
ponadto przypadki zatrudniania techników radiologii w wymiarze przekraczającym
5 godzin na dobę, co zostało uregulowane stosownym wnioskiem w wystąpieniu. Konsekwencją powyższego był również wniosek o naliczenie i wypłacenie pracownikowi dodatku do wynagrodzenia w zamian za niezrekompensowaną pracę w godzinach
nadliczbowych. Za stwierdzone naruszenie przepisów o czasie pracy, stanowiące jednocześnie wykroczenie wobec osoby winnej naruszenia zastosowano środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia.
Ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów o czasie pracy została dokonana również podczas kontroli przeprowadzonej w czerwcu i lipcu 2014 roku, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach ratowników medycznych
i kierowców karetek pogotowia za okres rozliczeniowy styczeń – marzec 2014 roku.
Kontrola wykazała zaistnienie dopuszczalnych przypadków pracy w godzinach nadliczbowych, mieszczące się w rocznym limicie, opłacone przez pracodawcę stosownym
wynagrodzeniem.
W trakcie kontroli ujawniono pojedyncze przypadki nieprawidłowości polegających
na niewłaściwym zapewnieniu pracownikom dobowych i tygodniowych odpoczynków.
Kwestia ta została uregulowana wnioskiem wystąpienia skierowanego do pracodawcy.
Ponadto ustalono, że pracodawca nie wypłacił tym pracownikom wynagrodzenia za
czas dyżurów domowych (pod telefonem), do czego mieli prawo na podstawie nowego
regulaminu wynagradzania. Wniosek ten nie został zrealizowany przez pracodawcę.
Za nieprawidłowości w tym zakresie stanowiące jednocześnie wykroczenie przeciwko
prawom pracownika kontrolujący wobec osoby winnej skierował do sądu rejonowego
wniosek o ukaranie. Sąd wymierzył grzywnę w wysokości 2000 zł.
Ustalenia z poszczególnych kontroli potwierdzają, że w latach: 2008, 2009, 2011
i 2012 nie dokonywano odpisów na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co następowało w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
W 2010 roku został dokonany odpis w wysokości 630.712,36 zł. Pieniądze nie zostały odprowadzone na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z powodu nieprzekazania wymaganych środków przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju,
z tym, że było to zobowiązanie powstałe wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. W sprawie tej trwało postępowanie sądowe z powództwa organizacji związkowych przeciwko Starostwu i „ARION SZPITALE” Sp. z o.o.,
a także odrębne postępowanie z powództwa Spółki przeciwko Starostwu i Samodzielnemu Publicznemu ZOZ w Biłgoraju. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie
jest znany stan sprawy (organy Państwowej Inspekcji Pracy nie uczestniczą we wskazanym postępowaniu).
Na rok 2013 Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17 czerwca 2013 roku ustalono wysokość odpisu na fundusz socjalny na kwotę 50.000 zł. Pracodawca miesiąc wcześniej wystąpił do zakładowych organizacji związkowych o wprowadzenie do regulaminu
wynagradzania zapisu w sprawie ustalania wysokości odpisu na Fundusz w 2013
roku w kwocie 50.000 zł. Trzy organizacje związkowe, w tym jedna reprezentatywna
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(MOZ Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych) pismem z dnia 14 czerwca 2013
roku nie wyraziły na to zgody, wyraziła natomiast na to zgodę jedna z działających
u pracodawcy organizacji związkowych. W tej sytuacji pracodawca uznał, że wobec
braku wspólnego stanowiska zakładowych organizacji związkowych może samodzielnie wprowadzić aneks do regulaminu wynagradzania i zmniejszyć odpis na Fundusz
socjalny. W ocenie inspektora pracy takie działanie naruszyło art. 30 ust. 5 ustawy
o związkach zawodowych, skoro jedyna z reprezentatywnych organizacji związkowych
wyraziła negatywne stanowisko i uznał, że dokonana zmiana nie weszła w życie. Na tej
podstawie skierowane zostały do pracodawcy wnioski wystąpienia o uchylenie wprowadzonego aneksu do regulaminu wynagradzania i dokonanie odpisu podstawowego
na Fundusz za 2013 rok w wysokości wynikającej z przepisów ustawy. Wnioski nie
zostały przez pracodawcę zrealizowane.
Dodatkowo stwierdzono, że pracodawca w roku 2013 korzystał ze środków zgromadzonych na koncie Funduszu na potrzeby bieżące, co także zostało uregulowane
stosownym wnioskiem wystąpienia. Dotyczyło to wniosku o zwrot na konto Funduszu
kwoty 30.000 zł (wniosek został przez pracodawcę zrealizowany).
W ramach kolejnej kontroli inspektor pracy stwierdził, że w maju 2014 roku pracodawca przekazał z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na inny
rachunek bankowy środki finansowe na inne cele niż działalność socjalna. W związku
z powyższym skierowany został do sądu wniosek o ukaranie, w którym jednym z zarzutów było przeznaczanie środków Funduszu na cele inne, niż przewidziane w ustawie.
Postępowanie przed sądem zakończyło się nałożeniem na osobę winną stwierdzonej
nieprawidłowości kary grzywny w wysokości 2000 zł. Problematyka nieodprowadzania
odpisów na Fundusz za 2014 rok nie była przedmiotem kontroli. Jedynie na podstawie
informacji dotyczących wprowadzanych zmian do regulaminu wynagradzania można
potwierdzić, że Spółka uchwałą Nr 1 z dnia 12.12.2012 roku odstąpiła, począwszy od
2014 roku od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zagadnienia wypłaty nagród jubileuszowych były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w październiku i listopadzie 2013 roku w odniesieniu do pracowników Spółki,
którzy według regulaminu wynagradzania z dnia 2 stycznia 2008 roku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju (nadal stosowanego do przejętych
pracowników) prawo do nagrody jubileuszowej nabyli w 2013 roku. Z załączników do
protokołu kontroli wynika, że pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi istnieje spór, czy wysokość nagrody jubileuszowej powinna być liczona od ogólnego stażu
pracy, czy tylko w zależności od stażu zakładowego. Na dzień zakończenia kontroli
pracodawca nie wypłacił nagród jubileuszowych 21 pracownikom. Wniosek wystąpienia o wypłatę nagród został przez pracodawcę wykonany, co sprawdzono podczas
następnej kontroli w kwietniu 2014 roku.
W trakcie ostatniej kontroli, przeprowadzonej w 2015 roku inspektor pracy stwierdził natomiast nieterminowe wypłacanie nagród jubileuszowych, w odniesieniu do
nagród wypłaconych po 10 września 2014 roku, na rzecz 11 pracowników, za okresy zatrudnienia w przedziale 20–35 lat przepracowanych w szpitalu. Doświadczenia
z kontroli wskazują zatem, że pracodawca ma trudności z terminową wypłatą nagród
jubileuszowych, a sposób ich naliczania jest sporny. Pracodawca przyjął taką interpretację przepisów wewnątrzzakładowych, aby redukować zobowiązania finansowe
wobec pracowników i nie naliczać wysokości nagrody od ogólnego stażu pracy.
Inspektor pracy nie jest uprawniony do dokonania wiążącej wykładni postanowień regulaminu wynagradzania. Co więcej dla nowo zatrudnionych pracowników
nie są w ogóle przewidziane nagrody jubileuszowe. Związane jest to z kwestią stosowania u pracodawcy dwóch regulaminów wynagradzania: Regulaminu Wynagrodzeń w „ARION SZPITALE” Sp. z o.o. przyjęty Uchwałą nr 1/12/2012 Zarządu Spółki
„ARION SZPITALE” Sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2012 roku oraz Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju z dnia 2 stycznia 2008 roku.
Ocena zgodności z prawem wprowadzenia w życie nowego Regulaminu Wynagradzania była przedmiotem oceny podczas kontroli realizowanej w 2012 roku. Wynika z niej, że w dniu 30 października 2012 roku pracodawca przedstawił wszystkim
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zakładowym organizacjom związkowym projekt nowego regulaminu wynagradzania
i wniósł o przedstawienie stanowiska w terminie do 15 listopada 2012 roku. W piśmie
z dnia 14 listopada 2012 roku trzy organizacje związkowe, w tym jedyna reprezentatywna (OZZ Pielęgniarek i Położnych) nie wyraziły zgody na zaproponowaną treść
regulaminu. Czwarta organizacja związkowa (ZZ Pracowników „ARION SZPITALE”)
poinformowała pracodawcę, że nie wnosi zastrzeżeń do treści projektu regulaminu.
Pracodawca uznając, że organizacje związkowe nie przedstawiły wspólnego stanowiska Uchwałą z dnia 10 grudnia 2012 roku ustalił regulamin wynagradzania i podał go
do wiadomości pracowników.
W ocenie kontrolującego działanie pracodawcy naruszyło procedurę uzgadniania
regulaminu wynagradzania wynikającą z brzmienia art. 30 ust. 5 ustawy o związkach
zawodowych i na tej podstawie do pracodawcy został skierowany wniosek wystąpienia
o uchylenie regulaminu wynagradzania. Wniosek ten nie został wykonany.
Stosowanie równolegle dwóch regulaminów wynagradzania przekłada się na dalszą ocenę stopnia przestrzegania przepisów w kontekście wprowadzania aneksów
do nieobowiązującego regulaminu wynagradzania czy do różnicowania uprawnień
pracowników w zakresie poszczególnych składników wynagrodzenia z uwagi na kryterium daty podjęcia zatrudnienia. Nowy regulamin wynagradzania jest stosowany
do pracowników przyjmowanych do pracy od stycznia 2013 roku. Nie przewiduje on
nagród jubileuszowych, a w szerszym kontekście porównywanie obu regulaminów nie
było dokonywane w czasie dotychczasowych kontroli.
Inspektor pracy nie posiada ustawowych kompetencji do władczego i arbitralnego
rozstrzygnięcia, które wyeliminowałoby stosowanie regulaminu wynagradzania wprowadzonego z naruszeniem art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.
Podsumowując stwierdzić natomiast należy, że liczba i zakres opisanych kontroli
wskazuje na stałe i systematyczne monitorowanie stanu przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, regulowanie środkami prawnymi przez inspektora pracy w ramach posiadanych kompetencji stwierdzanych nieprawidłowości oraz
reagowanie w przypadku stwierdzanych wykroczeń przeciwko prawom pracownika
w formie prawnie przewidzianej. Jak wspomniałem na wstępie aktualnie rozpoczną
się czynności kontrolne związane z wnioskiem Starosty Biłgorajskiego, które uwzględnią swym zakresem również informację przekazaną w formie oświadczenia senatora
Jarosława Rusieckiego. O zajętym stanowisku i podjętych działaniach poinformuję
odrębnym pismem po ich zakończeniu.
Z poważaniem
Leszek Zając

Odpowiedź
STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO
Biłgoraj, 19.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo BPS/043-75-3253-POW/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Jarosława Rusieckiego podczas
75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. informuję.
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1. Zgodnie z §11 pkt 4 umowy dzierżawy nieruchomości i sprzętu medycznego
zawartej w dniu 28 czerwca 2010 r. pomiędzy Powiatem Biłgorajskim a ARION
Szpitale Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie dzierżawca został zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym wewnętrznych regulacji z zakresu
prawa pracy.
2. Przepisy prawa pracy dotyczące pracowników ARION Szpitale Sp. z o.o. Zakład
Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju rozstrzygane są pomiędzy pracodawcą a zatrudnionymi pracownikami.
3. Wszystkie uwagi dotyczące spraw pracowniczych zgłaszane przez organizacje
związkowe działające w ARION Szpitale Sp. z o.o. kierowane do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przesyłane są do Zarządu Spółki z prośbą o wyjaśnienie
lub wyeliminowanie wątpliwości w tym zakresie.
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju kilkakrotnie zwracało się do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przesłanie wyników przeprowadzanych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w ARION Szpitale Sp. z o.o. ZOZ
w Biłgoraju.
4. Przed Sądem Okręgowym w Zamościu toczą się dwa postępowanie sądowe z powództwa związków zawodowych o przekazanie środków na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
5. W związku z pismem międzyzakładowej organizacji związkowej ARION Szpitale
Sp. z o.o. Zakład Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju dotyczącym spraw pracowniczych, Starosta Biłgorajski zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy
Inspektorat Pracy w Lublinie, Oddział w Zamościu o przeprowadzenie kontroli
w zakresie:
1) Sporu zbiorowego z pracodawcą.
2) Stosowania przez pracodawcę dwóch regulaminów wynagradzania.
3) Wysokości wynagrodzenia zasadniczego.
4) Niewypłacania przez pracodawcę nagród jubileuszowych.
5) Niedokonywania przez pracodawcę odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od roku 2010 r.
6) Niewypłacania przez pracodawcę na rzecz personelu medycznego środków pieniężnych pochodzących z nadwykonań usług medycznych w roku
2014 r.
Z poważaniem
STAROSTA
Marian Tokarski
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki,
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary
Szanowny Panie Ministrze! Panie Prokuratorze! Panie Prezesie!
W dniu 20 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie umorzył postępowanie w sprawie nękania aplikantki adwokackiej Katarzyny Z. przez
jej byłego pracodawcę, adwokata Michała P., ze względu na brak ustalenia
jednoznacznych motywów działań sprawcy.
Jak wynika z moich informacji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że
znamienita część dowodów wskazujących osoby sprawcy bezpośredniego
oraz sprawcy kierowniczego została zniszczona bądź w ogóle niezbadana. Organy procesowe nie analizowały także powiązań pana P. ze wskazywanym
przez pokrzywdzoną jako sprawcę Adrianem A., członkiem zorganizowanej
grupy przestępczej, klientem kancelarii prowadzonej przez podejrzanego.
Proszę zatem Państwa o podjęcie wszelkich przypisanych prawem działań w celu wzruszenia postanowienia umarzającego niniejsze postępowanie
oraz oceny czynności dowodowych (w szczególności w zakresie zabezpieczenia śladów transeologicznych, staranności analizy połączeń telefonicznych,
odmowy ekspertyzy lingwistycznej i kryminalistycznej, obecności pana P.
przy przesłuchiwaniu jednego ze sprawców bezpośrednich prowadzonym
przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie etc.).
Szanowny Panie Prezesie!
Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
przyjął skargę pana P. na pokrzywdzoną, która de facto dotyczy jej matki
(skontaktowała się z oskarżonym, ażeby zaprzestał wykorzystywać przestępców do nękania jej rodziny). Sprawa została przekazana do rzecznika
dyscyplinarnego w Częstochowie. Wszystko wskazuje na to, iż pani Z. zostanie ukarana na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej za zniesławienie
byłego pracodawcy. Z kolei postępowanie dyscyplinarne w katowickiej izbie
adwokackiej w stosunku do pana P. umorzono.
Proszę zatem o podjęcie interwencji w obu tych przypadkach oraz ponowne zbadanie akt i czynności wyjaśniających prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego w Częstochowie.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 30.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr BPS/043-75-3254-MS/15 oświadczenie senatora Czesława Ryszki z dnia 21 maja 2015 r., w zakresie postulatu podjęcia interwencji w sprawie skargi aplikantki adwokackiej Katarzyny Z. na adwokata Michała P. oraz skargi adwokata Michała P. na aplikantkę
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adwokacką Katarzynę Z. przez ponowne zbadanie akt i czynności wyjaśniających
rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, uprzejmie
przedstawiam, co następuje.
Przede wszystkim należy zauważyć, że Minister Sprawiedliwości nie sprawuje
kompleksowego nadzoru nad samorządem adwokackim, mając jedynie ściśle określone kompetencje, wymienione enumeratywnie w przepisach ustawy z dnia 26 maja
1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615), natomiast sprawy dotyczące niewłaściwej działalności adwokatów należą do kompetencji organów samorządu
adwokackiego.
Co do zasady samorząd adwokatów jest niezależny w wykonywaniu swych zadań,
do których należy w szczególności 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.
Minister Sprawiedliwości jest organem odrębnym od organów dyscyplinarnych
samorządu zawodowego adwokatów i nie ma wpływu na treść rozstrzygnięć wydawanych w sprawach rozpoznawanych przez te organy, ani też nie przysługują mu szersze
uprawnienia procesowe aniżeli stronom. Nie posiada również uprawnień pozwalających na zobligowanie organów dyscyplinarnych do podjęcia określonej decyzji.
Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco sprawuje nadzór nad toczącymi się postępowaniami i ocenia zapadłe decyzje procesowe, które Minister Sprawiedliwości ma
prawo zaskarżyć w zakresie przysługujących mu kompetencji.
Minister Sprawiedliwości z uprawnień strony korzysta w sytuacjach, mających
znaczenie dla kształtowania orzecznictwa dyscyplinarnego, nie angażuje się natomiast
w sprawy dyscyplinarne po jednej ze stron określonego postępowania, zachowując dystans i dążąc do obiektywnej oceny tych spraw.
W odniesieniu do kwestii prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w sprawie
matki aplikantki adwokackiej należy stwierdzić, iż na skutek otrzymanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości skargi pani Justyny Z. z dnia 28 kwietnia 2015 r., dotyczącej działań organów dyscyplinarnych Adwokatury w sprawie z doniesienia adwokata
Michała P. sprawa została wnikliwie zbadana.
Ministerstwo Sprawiedliwości, po otrzymaniu zażądanych akt dochodzenia dyscyplinarnego w sprawie ze skargi adwokata Michała P. na aplikantkę adwokacką Katarzynę Z. i zapoznaniu ze zgromadzonym w nich materiałem dokonało następujących
ustaleń.
Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wszczął dochodzenie dyscyplinarne postanowieniem z dnia 31 grudnia 2013 r., sygn. akt [...] na
skutek zawiadomienia adwokata Michała P. o możliwości popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego przez aplikantkę adwokacką Katarzynę Z. Następnie sprawa została
przekazana do prowadzenia w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r., sygn. akt [...] umorzył powyższe dochodzenie.
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Częstochowie utrzymał w mocy wymienione postanowienie, postanowieniem z dnia 4 maja 2015 r., sygn. akt [...], wydanym
na skutek zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego przez adwokata Michała P.
Wskazane decyzje procesowe zostały uzasadnione faktem, iż opisane przez skarżącego zdarzenia nie dotyczą aplikantki adwokackiej Katarzyny Z., lecz osoby niebędącej członkiem samorządu zawodowego, a więc niepodlegającej orzecznictwu sądów
dyscyplinarnych adwokatury.
Zatem kwestia niewłaściwego oznaczenia podmiotu dochodzenia dyscyplinarnego
została uwzględniona przez organy dyscyplinarne Adwokatury.
W zbadanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu zawodowego adwokatów aktach i postanowieniach organów dyscyplinarnych nie dopatrzono się naruszenia prawa.
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Należy bowiem zauważyć, iż z mocy art. 95n pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze
w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje
się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, w tym art. 2 §1 pkt 1, który
ustanawia jako jeden z celów postępowania, by sprawca przestępstwa został wykryty
i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności oraz art. 297 §1 pkt 1 i 2, stanowiący, iż celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy.
Stosowanie powyższych zasad jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem organów
dyscyplinarnych, które powinny dążyć do ustalenia, czy popełniono delikt dyscyplinarny, a jeżeli tak, kto jest jego podmiotem i czy osoba ta podlega ich właściwości.
Nie ulega zatem kwestii, że w niniejszym przypadku organy postępowania dyscyplinarnego właściwie wykonywały swoje powinności i działały lege artis.
Nie można także dopatrzyć się w ich działaniach jakiegokolwiek naruszenia praw
pani Justyny Z. Rozpatrywana przez nie skarga dotyczyła bowiem aplikanta adwokackiego, podlegającego odpowiedzialności dyscyplinarnej w samorządzie adwokackim.
W konkluzji trzeba stwierdzić, iż sprawa ta została rozpoznana i prawomocnie rozstrzygnięta przez uprawnione do tego organy samorządu adwokackiego oraz że zostały
już wyczerpane środki merytorycznej kontroli tego postępowania.
Nie było też podstaw do skorzystania przez Ministra Sprawiedliwości z przysługujących mu uprawnień.
Nawiązując natomiast do sprawy z doniesienia aplikantki adwokackiej Katarzyny Z. na adwokata Michała P., zakończyła się ona odmową wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego (postanowienie rzecznika dyscyplinarnego z dnia 2 marca 2015 r., sygn.
akt [...]) utrzymanego w mocy przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach
(postanowienie z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt [...]). Organy dyscyplinarne uznały
bowiem, że pokrzywdzona nie wskazała żadnych dowodów ani źródeł dowodowych na
okoliczności podniesione w skardze. Ponadto unikała stawiennictwa w celu złożenia
zeznań. Tymczasem charakter zarzutów sformułowanych w doniesieniu wskazuje na
popełnienie przestępstwa. W uzasadnieniu postanowienia Sądu Dyscyplinarnego Izby
Adwokackiej w Katowicach wskazano, że organy ścigania nie znalazły podstaw do wszczęcia postępowania przeciwko temu adwokatowi. W konsekwencji Sąd uznał, że nie
ma dowodów wskazujących na naganne zachowania pana Michała P.
Powyższa sprawa była również monitorowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Nie znaleziono przy tym podstaw do interwencji Ministra Sprawiedliwości, jako że organy samorządowe w swoich działaniach nie uchybiły prawu. Podejmowane przez nie
decyzje procesowe wynikały z dostępnych danych, zebranych w toku czynność wyjaśniających, a dokonywana ocena tych danych wynikała z przesłanek obiektywnych.
Ponadto należy stwierdzić, iż w przypadku podejrzenia, że czyn popełniony przez
adwokata może stanowić przestępstwo, nie można dokonywać ocen na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej w oderwaniu od ustaleń organów ścigania i organów
wymiaru sprawiedliwości.
Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r., sygn. akt
I KZP 8/06, „(...) w wypadku toczącego się postępowania karnego nigdy osoba oskarżona nie może być traktowana także i przez inne organy władzy publicznej jako osoba, która popełniła przestępstwo. Zatem, domniemanie niewinności chroni oskarżonego
również wobec innych organów władzy publicznej. Oznacza to, że te inne organy władzy publicznej, prowadząc postępowanie niebędące postępowaniem karnym, nie mogą
samodzielnie ustalić faktu popełnienia przez obywatela przestępstwa i wyprowadzać
z tego negatywnych konsekwencji prawnych. (…) Niedopuszczalne jest, wobec tego,
samodzielne ustalenie np. przesłanki popełnienia przestępstwa w innych postępowaniach niż właściwe do tego postępowanie karne. Oznacza to, że w sytuacji, gdy popełnienie przestępstwa stanowi przesłankę pozytywną lub negatywną do wydania przez
organ określonego rozstrzygnięcia, to bez prawomocnego wyroku sądu karnego, organ
ten nie może samodzielnie ustalić tego faktu. (…) Mając powyższe na uwadze należy
zatem przyjąć, że w postępowaniu dyscyplinarnym ustalenie, iż przewinienie dyscy-
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plinarne zawiera znamiona przestępstwa musi być oparte na prawomocnym wyroku
skazującym za przestępstwo, którego znamiona są zawarte w zarzucanym przewinieniu dyscyplinarnym”.
W niniejszej sprawie, z uwagi na charakter dowodów, mogących potencjalnie potwierdzić zaistnienie deliktów dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne są obowiązane
do uwzględniania w swoich pracach efektów i treści ustaleń dokonywanych przez
organy ścigania. Dlatego – w ocenie Ministra Sprawiedliwości – nie ma podstaw do
zarzucenia organom dyscyplinarnym niestaranności działania, czy też zaniechania
odpowiednich czynności.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 3.07.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 1 czerwca 2015 roku nr BPS/043-75-3254 PG/15,
przy którym zostało przekazane oświadczenie Pana Senatora Czesława Ryszki złożone
podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 roku dotyczące interwencji
podjętej na rzecz Pani Katarzyny Z. uprzejmie przedstawiam co następuje.
Postępowanie Prokuratury Rejonowej w Częstochowie zostało zainicjowane zawiadomieniem Katarzyny Z. aplikantki adwokackiej o przestępstwie nękania, zniszczenia
mienia i naruszeniu miru domowego, która jednocześnie złożyła wniosek o ściganie
i ukaranie adwokata Michała P.
Przestępstwa miały polegać na:
– nękaniu pokrzywdzonych Katarzyny, Justyny i Kingi Z. za pośrednictwem telefonów, przychodzących zarówno na telefon stacjonarny jak i komórkowy
– wdzierania się na teren ogrodzonej posesji w M., gdzie znajduje się dom, w którym mieszkają Katarzyna, Justyna i Kinga Z.
– zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu marki [...] własności Katarzyny Z.
– zniszczenia wyżej wymienionego samochodu poprzez uszkodzenie koła, termicznego sterowania nawiewu, bezpiecznika oraz części mechanicznych silnika, na łączną kwotę 1,337,81 zł.
Przestępstw tych, zdaniem zawiadamiającej, miał się dopuścić adwokat Michał P.,
osobiście, bądź za pośrednictwem innych kierowanych przez niego osób, wywodzących się spośród klientów jego kancelarii.
W dniu 29 listopada 2013 roku wszczęto dochodzenie w sprawie uporczywego nękania w okresie od 10 czerwca do 11 listopada 2013 roku, w M. Justyny, Katarzyny
i Kingi Z. poprzez wzbudzenie poczucia zagrożenia oraz naruszenia miru domowego
tj. o przestępstwo z art. 190a §1 k.k. oraz art. 193 k.k.
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W toku postępowania ustalono, że Michał P. prowadzi kancelarię adwokacką
w Katowicach, gdzie w okresie od 5 sierpnia do 20 września 2013 roku pracowała na
podstawie umowy zlecenia pokrzywdzona Katarzyna Z., która zaczęła go podejrzewać
o włamanie do jej komputera, a także o podsłuchiwanie rozmów telefonicznych.
Umowę o pracę rozwiązano za porozumieniem stron na wniosek (ustny) Katarzyny Z.
W miesiącach październiku i listopadzie 2013 roku Katarzyna i Justyna Z. zaczęły
odbierać tzw. głuche telefony, bądź łączyła się z nimi osoba podająca się za przedstawiciela banku żądająca podania danych takich jak np. numer Pesel.
W okresie od listopada 2014 roku do stycznia 2015 roku nieznane osoby wdarły się
na teren posesji w M., gdzie hałasowały i przestawiały meble ogrodowe. Nadto w dniu
13 grudnia 2013 roku nieznana osoba w Częstochowie przy ul. O. włamała się do samochodu marki [...] Katarzyny Z. i przestawiła go o 3 metry ustawiając go skosem do jezdni.
Katarzyna Z. skojarzyła te działania z osobą adwokata Michała P.
W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego Katarzyna Z. systematycznie uzupełniała zawiadomienie o przestępstwie, wskazując na kolejne zdarzenia
powiązane z opisywanymi wcześniej, polegające na wdzieraniu się przez nieustalone
osoby na teren jej posesji w okresie od stycznia, czerwca i lipca 2014 roku, a także
na systematycznym uszkadzaniu jej samochodu marki [...] w miesiącach styczniu
i czerwcu 2014 roku.
Pokrzywdzona w toku dochodzenia składała bardzo liczne wnioski dowodowe, które w większości były uwzględniane i realizowano czynności procesowe zgodnie z żądaniem strony.
W dniu 16 września 2014 roku prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu
dochodzenia w sprawie o czyny z art. 190a § 1 k.k., art. 193 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,
art. 289 §1 k.k. oraz art. 288 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. gdzie za podstawę umorzenia
przyjęto przepis art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego.
Na powyższe postanowienie zażalenia złożyła Katarzyna Z. Przed przesłaniem akt
do sądu zostały one poddane badaniu w Wydziale III Prokuratury Okręgowej w Częstochowie na skutek złożonej przez Justynę Z. skargi na prawidłowość przebiegu dochodzenia. Wyniki badania pozwoliły na ujawnienie niedociągnięć postępowania przygotowawczego, w tym brak szczegółowego przesłuchania Kingi Z., jej ojca Ryszarda Z.,
a także brak przesłuchania mechanika, który wykonywał naprawy samochodu marki
[...] Katarzyny Z.
Po uzupełnieniu materiału dowodowego o opisane powyżej czynności procesowe
wniesiony przez Katarzynę Z. środek odwoławczy został przekazany do Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 20 lutego 2015 roku utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
W toku dochodzenia wyjaśniono wszystkie istotne okoliczności sprawy, poczyniono prawidłowe ustalenia faktyczne, które nie dały podstawy do przedstawienia komukolwiek zarzutów popełnienia przestępstw, o których zawiadomiła Katarzyna Z.
Ustalenia poczyniono na podstawie zeznań szeregu świadków, w tym pokrzywdzonych
Katarzyny, Justyny, Kingi Z., przeprowadzonych oględzin posesji w M., w czasie których stwierdzono, że ujawnione ślady obuwia nie nadają się do zabezpieczenia i dalszej identyfikacji, a także na podstawie wykazu połączeń telefonicznych oraz innych
licznych dokumentów zgromadzonych w toku dochodzenia.
W świetle zgromadzonego materiału dowodowego brak było podstaw do analizy powiązań adwokata Michała P. ze wskazanym przez Katarzynę Z. domniemanym sprawcą rzekomym klientem kancelarii adwokackiej.
Z dokonanej analizy akt wynika, że Katarzyna Z. aktywnie uczestniczyła w dochodzeniu składając liczne wnioski dowodowe, które w większości przypadków były
realizowane.
Niemniej jednak oddalono na podstawie art. 170 §1 pkt 2 k.p.k. wniosek z dnia
25 czerwca 2014 roku, w którym pokrzywdzona domagała się wystąpienia do Zespołu
Badań Dokumentów Centralnego Laboratorium KGP w celu zbadania czy autorem
projektów apelacji przekazanych anonimowo Katarzynie Z. był Michał P.
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Nadmienić należy, że w aktach dochodzenia znajdują się kserokopie z postępowania wyjaśniającego, jakie toczyło się przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej
Rady Adwokackiej w Częstochowie, z zawiadomienia adwokata Michała P. o możliwości dopuszczenia się zachowania stanowiącego naruszenie zasad etyki adwokackiej
i godności zawodu oraz sprzecznego z prawem aplikantki adwokackiej Katarzyny Z.
Zachowanie to miało polegać na fałszywym oskarżeniu zawiadamiającego przez Katarzynę Z. za pośrednictwem osoby trzeciej, to jest jej matki Justyny Z., która telefonicznie powiadomiła o nękaniu córki, jego matkę Marię P., a także w rozmowie telefonicznej z nim o zaprzestanie nękania jej córki.
Postępowanie to zakończyło się w dniu 28 listopada 2014 roku wydaniem przez
rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie postanowienia o umorzeniu dochodzenia względem aplikantki adwokackiej Katarzyny Z.
Analiza akt wskazuje, że postępowanie było prowadzone prawidłowo, a podjęta
decyzja merytoryczna była zasadna i brak jest podstaw do podjęcia na nowo w trybie
art. 327 §1 k.p.k. zakończonego postępowania.
Wskazać należy, że z zawiadomienia bądź to Katarzyny Z., bądź jej matki Justyny Z. prowadzono także inne postępowania przygotowawcze Prokuratury Rejonowej
w Częstochowie i tak:
1) sprawę o sygnaturze [...] (poprzednia [...]), która dotyczyła zdarzeń zaistniałych
w okresie od 19 czerwca 2013 roku do 11 listopada 2013 roku, noszących znamiona przestępstw z art. 190a §1 k.k. oraz art. 193 k.k.
Postępowanie to zostało zakończone wydaniem w dniu 30 maja 2014 roku postanowienia o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 322 §1 k.p.k., wobec
niewykrycia sprawcy;
2) sprawę o sygnaturze [...], która dotyczyła uporczywego nękania Katarzyny Z.
przez Michała P., w okresie od 1 września do 8 listopada 2014 roku, to jest
o czyn z art. 190a §1 k.k., a zakończona została wydaniem w dniu 19 listopada 2014 roku postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, na podstawie
art. 19 §1 pkt 1 k.p.k. – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie popełnienia czynu zabronionego;
3) sprawę o sygnaturze [...], która dotyczyła uporczywego nękania Katarzyny Z.
przez Michała P., w okresie od 9 do 21 listopada 2014 roku, to jest o czyn
z art. 190a §1 k.k., a zakończona została wydaniem w dniu 2 stycznia 2015
roku postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, na podstawie art. 17 §1
pkt 1 k.p.k. – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie
popełnienia czynu zabronionego.
Postanowienie to zostało utrzymane w mocy decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 7 maja 2015 roku, sygnatura akt [...].
Aktualnie w Prokuraturze Rejonowej w Częstochowie, na skutek zawiadomienia
Katarzyny Z., toczy się kolejne postępowanie o czyn z art. 190a §1 k.k., pod sygnaturą akt [...].
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Stanowisko
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
Warszawa, 29 czerwca 2015 r.
Szanowny Pan
Czesław Ryszka
Senator RP
W związku z oświadczeniem złożonym na posiedzeniu Senatu RP w dniu 21 maja
2015 roku, w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo adw. Ewy Skorek-Szpejewskiej,
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, w którym ujęto
szczegóły i przebieg sprawy dotyczącej apl. adw. Katarzyny Z.

Stanowisko
ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
Warszawa, 25 czerwca 2015 r.
Szanowny Pan
Adw. Andrzej Zwara
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
Szanowny Panie Mecenasie,
w związku z przekazanym przy piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r. – oświadczeniem
Pana Senatora Czesława Ryszki z dnia 21 maja br. dotyczącym Pani apl. adw. Katarzyny Z. uprzejmie przedstawiam stan sprawy:
1) dotyczy sprawy prowadzonej przez Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady
Adwokackiej w Częstochowie na skutek zawiadomienia adw. Michała P. o możliwości dopuszczenia się zachowania stanowiącego naruszenie zasad etyki
i godności zawodu oraz sprzecznego z prawem przez apl. adw. Katarzynę Z.
Postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r. umorzono postępowanie wobec
braku podstaw do przyjęcia, że apl. adw. Katarzyna Z. działała w sposób niezgodny z zasadami etyki. Ustalono bowiem, że wszelkie twierdzenia o pomówieniach i niewłaściwym postępowaniu dotyczą matki Pani aplikantki Katarzyny Z. Pani Justyny Z.
Na powyższe postanowienie adw. Michał P. wniósł odwołanie, które postanowieniem Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej z dnia 4 maja 2015 r. nie zostało uwzględnione.
Zatem supozycja Pana Senatora Czesława Ryszki, iż „Pani Z. zostanie ukarana
na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej za zniesławienie byłego pracodawcy”
jest całkowicie bezpodstawna.
2) dotyczy sprawy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady w Katowicach.
Jak wynika z informacji Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Katowicach w sprawie ze skargi apl. adw. Katarzyny Z. na adw. Michała P. wydano w dniu 2 marca
2015 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
na co Skarżąca złożyła odwołanie. Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Ka-
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towicach w sprawie sygn. akt [...] postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2015 r.
utrzymał w mocy postanowienie Rzecznika o odmowie wszczęcia postanowienia
dyscyplinarnego wobec adw. Michała P.
Jak wynika z informacji uzyskanych od Rzeczników Dyscyplinarnych w Katowicach oraz w Częstochowie akta powyższych spraw dyscyplinarnych znajdują się w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Z poważaniem
Zastępca
Rzecznika Dyscyplinarnego
Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Ewa Skorek-Szpejewska
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Oświadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Bartłomieja Sienkiewicza oraz Pawła Wojtunika.
Ze stenogramu z rozmowy między Elżbietą Bieńkowską i szefem CBA
Pawłem Wojtunikiem w restauracji „Sowa i Przyjaciele”, do której doszło
5 czerwca 2013 r., ujawnionego przez tygodnik „Do Rzeczy” nr 21/120,
18–24 maja 2015 r. na stronie 16 w artykule Cezarego Gmyza pod tytułem
„Kulisy rządu Tuska na taśmie Wojtunika i Bieńkowskiej”, wynika, iż 11 listopada 2013 r. na polecenie ówczesnego ministra spraw wewnętrznych
Bartłomieja Sienkiewicza funkcjonariusze państwowi spalili budkę pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie. We wspomnianej rozmowie Paweł Wojtunik miał powiedzieć do Elżbiety Bieńkowskiej o Bartłomieju Sienkiewiczu: „Widzisz, ale facet nauczył ich, że on dzwoni i on im rozkazuje.
I tak samo poszli, spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką… wiesz z takiego”; po czym miał dodać „Z takiego zarządzenia
ręcznego są same problemy. Tym bardziej dla ministra, który nie ma takich
uprawnień, on nie ma uprawnień”.
Zawiadamiam, iż podejrzewam, iż Paweł Wojtunik będący szefem CBA,
a więc instytucji państwowej, złamał art. 304 §2 kodeksu postępowania karnego poprzez niezawiadomienie prokuratury lub Policji o popełnieniu przestępstwa.
Zawiadamiam, iż podejrzewam, że Bartłomiej Sienkiewicz będący
wówczas ministrem spraw wewnętrznych przekroczył swoje uprawnienia
i popełnił przestępstwo, zlecając funkcjonariuszom publicznym podpalenie w dniu 11 listopada 2013 r. budki pod Ambasadą Federacji Rosyjskiej
w Warszawie.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz

Odpowiedź
Warszawa, 11 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 czerwca 2015 r., uprzejmie informuję, iż
zostało ono wraz z oświadczeniem senatora Wojciecha Skurkiewicza z dnia 21 maja
2015 r., stanowiącym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika oraz byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi pod sygn. V Ds 352/15 postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pana Bartłomieja Sienkiewicza w związku ze zniszczeniem budki pod ambasadą Federacji Rosyj-
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skiej w Warszawie w dniu 11 listopada 2013 r. Zawiadomienie o przestępstwie w tej
sprawie inspirowane było materiałem prasowym autorstwa pana Cezarego Gmyza,
jaki ukazał się w tygodniku „Do Rzeczy” nr 21/120 i odwoływał się do treści nagrania
rozmowy z dnia 5 czerwca 2014 r. ówczesnej Wicepremier i Minister Infrastruktury
Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Wiesława Dobkowskiego, Bogdana Pęka, Janiny Sagatowskiej,
Doroty Czudowskiej, Michała Seweryńskiego,
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego,
Kazimierza Jaworskiego oraz Mieczysława Gila
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
W związku z przekazanym przez byłych pracowników i związkowców
spółki PKS Kielce SA zawiadomieniem o niezgodnym z prawem wykorzystaniem przez likwidatora środków z ZFŚS, prosimy o odpowiedź, czy Ministerstwo Skarbu Państwa było informowane o tych nieprawidłowościach.
Jakie działania podjęło bądź podejmie w przyszłości w celu wyjaśnienia,
co stało się z ponad 730 tysiącami zł z należnych pracownikom środków
funduszu socjalnego, zgromadzonych na wyodrębnionym koncie, w czasie
prowadzonego od 2010 r. procesu prywatyzacji i sprzedaży tej spółki? Czy
były prowadzone w tej sprawie postępowania przez prokuraturę i Państwową Inspekcję Pracy?
Krzysztof Słoń			
Wiesław Dobkowski		
Bogdan Pęk			
Janina Sagatowska		
Dorota Czudowska		

Michał Seweryński
Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Mieczysław Gil

Stanowisko
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 30 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem Pana Marcina Kierwińskiego, Sekretarza Stanu w KPRM
z dnia 9 czerwca 2015 r. (znak: SPRM-4813-367-(1)/15), w sprawie oświadczenia
Pana Senatora Krzysztofa Słonia złożonego podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dn.
21 maja 2015 r. dotyczącego byłych pracowników i związkowców spółki PKS Kielce
SA, uprzejmie informuję, że udzielenie odpowiedzi wymaga dokonania dogłębnej analizy w podniesionych przez Pana Senatora kwestiach.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu
udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej
zwłoki.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Podsekretarz Stanu
Cezary Gabryjączyk
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Odpowiedź
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 28 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Słonia wspólnie z innymi senatorami podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21.05.2015 r.
dotyczące niezgodnego z prawem wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Kielcach SA
w upadłości likwidacyjnej (dalej: PKS w Kielcach, Spółka), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Spółka zobowiązana była do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Fundusz taki został utworzony, lecz od 2008 r., pomimo dokonywania na
ten cel stosownych odpisów, na rachunek funduszu nie były przekazywane środki
pieniężne. W marcu i kwietniu 2013 roku w PKS w Kielcach została przeprowadzona
przez Państwową Inspekcję Pracy kontrola obejmująca m.in. przestrzeganie przepisów
prawa pracy w zakresie obowiązku odprowadzania odpisów na ZFŚS na wyodrębniony
rachunek. Podczas kontroli ustalono, że na dzień 25.03.2013 r. dokonano wpłaty na
odrębny rachunek Funduszu kwoty 615 818 zł tytułem zaległych odpisów za okres do
2012 r. – informacja ta została zapisana w protokole kontroli PIP na podstawie ustnego oświadczenia likwidatora Spółki.
W dniu 28.05.2013 r. nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 552
kodeksu cywilnego. Nabywcą została spółka Polska Komunikacja Samochodowa 2
sp. z o.o. (dalej: PKS 2). W dniu 28.05.2013 r. została zawarta umowa pomiędzy PKS
w Kielcach i PKS 2 o powierzenie, w której strony uregulowały m.in. kwestie związane
z wstąpieniem PKS 2 w stosunki z zakresu prawa pracy – spółka ta wstąpiła z mocy
prawa w stosunki pracy z pracownikami PKS w Kielcach.
W 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód, na podstawie zawiadomienia
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PKS Kielce SA, prowadziła postępowanie
w sprawie przywłaszczenia w okresie od 25.03.2013 do 07.06.2013 roku środków
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 731,890,13 zł. Postanowieniem z dnia 17.10.2014 r. prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie
wobec stwierdzenia, że czynu tego nie popełniono.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa pracy oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, ten nowy pracodawca przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego. Należy zatem przyjąć, że na obecnym pracodawcy (PKS 2), ciąży
obowiązek uzupełnienia kwot na Funduszu, a ewentualne roszczenia pracowników
wynikające z ustawy o ZFŚS winny być kierowane do nowego pracodawcy.
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Wojciecha Skurkiewicza, Przemysława Błaszczyka,
Bohdana Paszkowskiego, Zdzisława Pupy,
Czesława Ryszki oraz Alicji Zając
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz,
do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowni Państwo!
W lipcu tego roku wchodzą w życie przepisy ustaw gruntownie zmieniających kodeks postępowania karnego. Są to zmiany rewolucyjne, które
zdaniem ich autorów mają przede wszystkim przyspieszyć i uprościć postępowanie karne. Obecnie toczy się jednak wiele sporów wokół kwestii tego,
czy sądy i prokuratury w obecnej strukturze są w stanie poradzić sobie ze
zmianami wprowadzającymi kontradyktoryjny model procesu. Niewiele jest
jednak głosów, które wskazywałyby na inny problem, a mianowicie na skutki, które nowelizacja przyniesie zwykłym obywatelom.
Prosimy zatem o odniesienie się do naszych wątpliwości związanych
z przedmiotową zmianą przepisów procedury karnej.
1. Kontradyktoryjny proces anglosaski, mający być wzorem dla naszego postępowania karnego, kształtował się przez setki lat w innej kulturze
prawnej i funkcjonuje w krajach, w których występuje budowane od pokoleń
duże zaufanie obywateli do państwa i prawa. Jak zatem można przełożyć
wspomniany fakt na realia polskie, w których zaufanie obywateli do szeroko
pojętego wymiaru sprawiedliwości pozostaje wciąż na niskim poziomie?
2. Dotychczasowy przepis art. 5 §2 wskazywał, że wszelkie niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Obecna
zmiana wykreśla zwrot „niedające się usunąć”, co oznacza, że każdą wątpliwość, której nie wyjaśniono (choćby dlatego, że tego zaniechano) rozstrzyga
się na korzyść sprawcy. Rodzi to w naszym przekonaniu niebezpieczeństwo
lawinowych umorzeń postępowań.
3. Poprzez skreślenie przepisów o postępowaniu uproszczonym i pozostawienie w niezmienionym kształcie brzmienia art. 46 k.p.k. przyjęto, że obecność prokuratora na rozprawie głównej ma być obowiązkowa we wszystkich
sprawach (na każdej rozprawie) rozpoznawanych w trybie zwyczajnym. Czy
prokuratury są gotowe na takie zwiększenie obowiązków? Czy zmiany te nie
wpłyną na organizację ich pracy?
4. Jednym z głównych założeń nowelizacji jest kontradyktoryjność procesu zwiększająca możliwości i inicjatywę dowodową stron. Sędzia staje się
jedynie arbitrem mającym czuwać nad prawidłowym przebiegiem rozprawy,
a nie, jak obecnie, wyjaśniać istotne okoliczności sprawy (zmiana art. 366
k.p.k.). To strony przeprowadzają postępowanie dowodowe. Oskarżony
korzysta z pomocy obrońcy, ale może też korzystać z pomocy detektywów
w celu poszukiwania dowodów, zlecać wydanie opinii, przeprowadzenie
ekspertyz itp. Istnieje zatem obawa, że ostateczne rozstrzygnięcie sprawy
zależne będzie od środków finansowych stron.
5. Nadto brak wskazania wyjątków, w przypadku których sąd może
włączyć się w postępowanie dowodowe, rodzi obawy, że sędziowie mogą
brać na siebie cały ciężar dowodzenia, co kłóci się z główną ideą przedmiotowych zmian.
Prosimy zatem o ustosunkowanie do przedstawionych kwestii.
Krzysztof Słoń
Wojciech Skurkiewicz
Przemysław Błaszczyk
Bohdan Paszkowski
Zdzisław Pupa
Czesław Ryszka
Alicja Zając
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Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 2.07.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana senatora Krzysztofa Słonia, złożonym wspólnie
z innymi senatorami podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r.,
przesłanym przy piśmie z dnia 1 czerwca 2015 r., dotyczącym zmian unormowań prawa karnego procesowego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zasada kontradyktoryjności na rozprawie sądowej w sprawach karnych nie jest
w polskim modelu procesu karnego niczym nowym i obowiązuje już od czasu pierwszej rodzimej kodyfikacji procesowej z 1928 r. Rzecz w tym, że przed wejściem w życie
w dniu 1 lipca 2015 r. zmian w prawie karnym procesowym wprowadzonych ustawami z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247, z późn. zm.) oraz z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396) brak
było w istocie instrumentów procesowych, które umożliwiałyby wymuszenie stosowania tej zasady w praktyce przez strony. W konsekwencji zasada inkwizycyjności, w założeniu jedynie komplementarna, wskutek małej aktywności stron zaczęła odgrywać –
wbrew założeniu ustawodawcy – dominującą rolę w realiach polskiego sądownictwa.
Nowe uregulowania proceduralne, obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., choć silniej akcentują zasadę kontradyktoryjności w procesie, to jednak nie były wprost wzorowane na systemie anglosaskim i w porównaniu do tego systemu wykazują istotne
różnice. Przede wszystkim umożliwiają sądowi ingerencję w postępowanie dowodowe,
i to potencjalnie w szerokim zakresie, zwłaszcza w sytuacji, gdy wymaga tego wzgląd
na konieczność dotarcia do prawdy materialnej lub zaistnienie innych obiektywnych
przeszkód w przeprowadzaniu dowodów przez strony (art 167 §1 k.p.k.). Obowiązkiem
sędziego w systemie anglosaskim jest jedynie pilnowanie, by procesowy pojedynek
prokuratora z adwokatem toczył się przy zachowaniu reguł fair play, żeby przestrzegane były reguły procesu oraz by przysięgli mogli orzec o winie (niewinności) oskarżonego. Daleko większą rolę w procesie anglosaskim odgrywają również zasady przesłuchania świadków przez strony (tzw. cross-examination), w odniesieniu do których
wykształciły się szczegółowe reguły, również w zakresie sposobu i dopuszczalności
zadawania pytań. Wprowadzane zmiany w polskim procesie karnym zatem raczej modyfikują istniejący system w kierunku rzeczywistego wykorzystania zasady kontradyktoryjności, niźli mają na celu wprost zbliżenie obydwu modeli postępowania, co
ze względu na zasadnicze różnice systemów prawnych kontynentalnego i common law
nie jest ani realne, ani celowe.
W związku ze wzmocnieniem zasady kontradyktoryjności konieczne było dokonanie zmiany w ustawowym wysłowieniu reguły in dubio pro reo (art. 5 §2 k.p.k.).
Dotychczasowe brzmienie, wedle którego niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga
się na korzyść oskarżonego, powodowałoby w konsekwencji obowiązek uruchomienia
inicjatywy dowodowej sądu w każdej sprawie, w której pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, i prowadzenia postępowania dowodowego z urzędu aż do ich usunięcia, co
przeczyłoby istocie reformy, opartej na dyspozycyjności stron. Obowiązek usunięcia
wątpliwości obciąża zatem strony, w szczególności tę, na której spoczywa materialny
ciężar dowodu. Nie oznacza to jednak, by sąd w razie zagrożenia dla prawidłowości
ustaleń, płynących z naruszenia zasady prawdy materialnej (art. 2 §2 k.p.k.), nie
był zobowiązany do wyjaśnienia tych wątpliwości z urzędu – bądź przez ingerencję
w sposób przeprowadzenia dowodu, bądź też wręcz przez skorzystanie z inicjatywy
dowodowej w tym zakresie. Należy bowiem pamiętać, że niezależnie od zakresu postę-
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powania dowodowego wywołanego aktywnością stron procesowych na rozprawie sąd
jest obowiązany do baczenia z urzędu, by wydane orzeczenie kończące postępowanie
nie odznaczało się rażącą niesprawiedliwością, która uzasadniałaby w instancji odwoławczej jego zmianę na korzyść oskarżonego albo uchylenie niezależnie od granic
zaskarżenia i podniesionych zarzutów (art. 440 k.p.k.).
Likwidacja postępowania uproszczonego powodowana była ujednoliceniem zasad
prowadzenia postępowania zwyczajnego i uproszczonego w takim stopniu, że utrzymywanie tego ostatniego jako trybu szczególnego straciło merytoryczne uzasadnienie.
Chodzi tu głównie o recepcję do postępowania zwyczajnego zasad rozpoznawania wniosków składanych przez oskarżonego w trybie konsensualnym (por. uchylony art. 474a
k.p.k.) oraz braku obowiązku brania przez niego udziału w rozprawie. W konsekwencji
wszystkie te sprawy będą rozpoznawane na rozprawie w postępowaniu zwyczajnym,
który łączy się z obowiązkowym uczestnictwem prokuratora mającego za zadanie popierać wniesione oskarżenie. Nie należy jednakże z tego automatycznie wnosić, że
zwiększeniu ulegnie liczba rozpraw toczących się przed sądami. W rezultacie wejścia
w życie nowych unormowań znacznie zwiększy się bowiem odsetek spraw, w których
zapadnie rozstrzygnięcie konsensualne, a to wskutek poszerzenia przesłanek i sposobów złożenia stosownych wniosków (por. np. art. 335 §1 i 2, art. 338a, art. 387 k.p.k.),
jak też stworzone zostaną podstawy do zastosowania tzw. umorzenia restytucyjnego
(art. 59a k.k.). Spowoduje to z bardzo dużym prawdopodobieństwem istotny w skali
kraju spadek liczby spraw wymagających rozpoznania w trybie spornym na kontradyktoryjnej rozprawie.
Nie jest trafny zarzut, że nowe rozwiązania proceduralne ułatwią w postępowaniu karnym ochronę swych interesów głównie przez osoby lepiej sytuowane. Przede
wszystkim w postępowaniu przed sądem poszerzeniu ulegnie zakres formalnego prawa do obrony – każda strona nieprofesjonalna, w szczególności oskarżony, będzie
miała prawo do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika (obrońcy) z urzędu,
niezależnie od swojej sytuacji majątkowej, i wniosek ten będzie musiał być uwzględniony. Oczywiście – tak jak to jest i obecnie – będzie ona mogła również ustanowić
pełnomocnika (obrońcę) z wyboru, wskazując wybranego przez siebie adwokata albo
radcę prawnego. Zasada równości stron w dostępie do fachowej pomocy prawnej ulegnie zatem wzmocnieniu. W dalszym ciągu stadium jurysdykcyjne procesu będzie
poprzedzone postępowaniem przygotowawczym, toczącym się zgodnie z zasadą inkwizycyjności. Organ prowadzący to postępowanie będzie z urzędu wyjaśniał kwestię popełnionego czynu zabronionego i zbierał materiał w zakresie niezbędnym do
stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania (art. 297 §1 pkt 5 k.p.k.). W postępowaniu tym mogą aktywnie uczestniczyć
na prawach stron zarówno podejrzany, jak i oskarżony, w tym składać wnioski dowodowe do prokuratora lub innego organu, co praktycznie eliminuje potrzebę prowadzenia własnych czynności mających na celu zebranie dowodów. Organ prowadzący
postępowanie przygotowawcze może oddalić wniosek dowodowy tylko w sytuacjach
enumeratywnie wskazanych w art. 170 k.p.k. Zlecenie przeprowadzenia tzw. opinii
prywatnej przez inną stronę w żaden sposób również nie ogranicza przeciwnika procesowego w możliwości zgłaszania wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego,
jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy
wymaga wiadomości specjalnych (art. 193 §1 k.p.k.). Obydwa te dowody będą zatem
oceniane wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych, przy czym w razie zaistnienia w tym zakresie luk, niejasności lub sprzeczności, należy wezwać na rozprawę
biegłych, którzy wydawali opinię lub powołać innych (art. 201 k.p.k.). Zasadnicze
znaczenie ma tu zatem właściwe i merytorycznie trafne sformułowanie przez stronę
wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.
Nie jest możliwe wyczerpujące wskazanie w art. 167 k.p.k., w jakich sytuacjach
sądy z urzędu powinny podejmować inicjatywę dowodową, gdyż w praktyce wszystko
zależy od realiów konkretnego wypadku. Należy zauważyć, że ustawodawca posługuje
się podwójnym znamieniem ograniczającym, odsyłającym nie tylko do wyjątkowych
wypadków, ale też jednocześnie takich, które odznaczają się wystąpieniem szczególnych okoliczności. Sytuacje te zostały zatem określone w tekście normatywnym
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w sposób bardzo restryktywny. Pomimo posłużenia się przez ustawodawcę klauzulą generalną, przeprowadzenie całego postępowania dowodowego przez sąd z urzędu
w znakomitej większości wypadków będzie zatem uzasadniało pogląd o naruszeniu
przezeń dyspozycji art. 167 §1 k.p.k. Podkreślić wypada, że takie postępowanie, niepozostawiające zasadniczego miejsca na inicjatywę dowodową stron – bez należytego
uzasadnienia w realiach konkretnej sprawy – będzie mogło prowadzić do wysunięcia
obiekcji co do realizowania przez sąd przede wszystkim funkcji orzekania, którą nowelizacja wysunęła na plan pierwszy. Nie wydaje się jednak celowe wprowadzenie możliwości podnoszenia zarzutu odwoławczego opartego na niewłaściwej aktywności sądu
w postępowaniu dowodowym, gdyż stanowiłoby to czynnik potencjalnie ograniczający
inicjatywę dowodową stron przed sądem pierwszej instancji. Jeżeli w wyniku naruszenia przez sąd reguł, o których mowa w art. 167 k.p.k., związanych z wprowadzaniem
do procesu dowodów dojdzie do wydania orzeczenia rażąco niesprawiedliwego, sąd
odwoławczy z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, ma
obowiązek zmiany zaskarżonego orzeczenia na korzyść oskarżonego albo uchylenia go
(art. 440 k.p.k.). Trzeba mieć na względzie, że to sąd jest gospodarzem postępowania
jurysdykcyjnego, obowiązanym do dbania o właściwe stosowanie przepisów prawa
materialnego i procesowego oraz o zapewnienie sprawnego toku postępowania, przestrzegając zasad rzetelnego procesu oraz gwarantując realizację uprawnień przysługujących stronom i innym uczestnikom postępowania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
dr hab. Monika Zbrojewska
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 12.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią art, 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29, z późn. zm.) oraz
przepisu art. 49 ust. 4 i 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (tekst jednolity – M.P. z 2014 r., poz. 529), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na oświadczenie złożone przez
senatora Krzysztofa Słonia, wspólnie z innymi senatorami, na 75. posiedzeniu Senatu
RP w dniu 21 maja 2015 r., dotyczące problemów związanych z reformą procedury
karnej, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przy piśmie oznaczonym sygnaturą
BPS/043-75-3257-PG/15, z dnia 1 czerwca 2015 r.
Uprzejmie wyjaśniam, że Prokurator Generalny na etapie prac legislacyjnych nad
ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247) oraz nad ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
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poz. 396) przedstawił pisemne opinie zawierające kompleksowe oceny projektów
ustaw wprowadzających reformę procedury karnej w oparciu o powołane akty prawne, w tym zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania organów
wymiarów sprawiedliwości.
Odnosząc się do pierwszego z pytań zawartych w oświadczeniu, zauważyć należy,
że korzystanie z rozwiązań legislacyjnych przyjętych w innych państwach, również
tych o odmiennych systemach prawnych, samo w sobie nie jest wadliwe. Tytułem
przykładu należy powołać instytucję dobrowolnego poddania się karze, o której mowa
w art. 335 kpk, wywodzącą się z anglosaskiego plea bargining. Przyjęto ją w Polsce,
wykorzystując doświadczenia niektórych państw europejskich, do których porządków prawnych wprowadzono ją wcześniej. To trafne rozwiązanie spowodowało istotne
usprawnienie i przyspieszenie postępowania w wielu sprawach.
Ważniejsze od tego, skąd pochodzi przyjmowane rozwiązanie prawne, jest to, w jaki
sposób jest ono wprowadzane. Jak podnosiłem uprzednio, model poszerzonej kontradyktoryjności, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., stwarza niebezpieczeństwo
rozstrzygnięć formalnie poprawnych, jednak naruszających zasadę prawdy materialnej. Może to w praktyce prowadzić do sytuacji, w której rozstrzygnięcie sprawy nastąpi
w oparciu o przeprowadzone przez strony dowody, z pominięciem dowodów istotnych,
wskazujących na faktyczny przebieg zdarzenia stanowiącego przedmiot postępowania.
W postępowaniu karnym może to skutkować skazaniem osoby niewinnej bądź uniknięciem odpowiedzialności przez sprawcę przestępstwa, w zależności od wiedzy i przygotowania oskarżyciela publicznego lub obrońcy. Strona postępowania może być przy
tym przekonana, iż dowiodła swoich racji, zaś sąd, pełniący w procesie rolę biernego
arbitra, może nie być zainteresowany wyjaśnianiem danej, szczegółowej okoliczności.
Wydaje się, że nic nie stało na przeszkodzie, by nałożyć na sąd obowiązek informowania stron o tym, że w jego ocenie inicjatywa dowodowa nie została wyczerpana, co
stwarzałoby oskarżycielowi i obronie możliwość przeprowadzenia dalszych, koniecznych dowodów.
Zmiana brzmienia art. 5 §2 kpk jest konsekwencją przyjętego modelu procesowego. Jednak przy konstruowaniu tego przepisu nie uwzględniono odrębności postępowania przygotowawczego. Może to stwarzać niebezpieczeństwo przedwczesnego
umarzania śledztw i dochodzeń, z powołaniem na tę zasadę, przed przeprowadzeniem
wszystkich niezbędnych czynności dowodowych.
Niewątpliwie rezygnacja z postępowania uproszczonego stwarza po stronie prokuratorów znaczne poszerzenie obowiązków, wynikającego z konieczności uczestniczenia w każdej rozprawie. Tego rozwiązania nie należy przyjmować z aprobatą. Stopień
formalizmu postępowania powinien być uzależniony od wagi sprawy oraz stopnia jej
zawiłości i nie ma powodu, by w postępowaniach o najdrobniejsze przestępstwa był
on taki sam, jak w przypadku spraw o poważne występki i zbrodnie bądź zawiłych pod
względem faktycznym lub prawnym. Również w krajach, z których systemów twórcy
reformy zaczerpnęli ideę poszerzonej kontradyktoryjności, sprawy o niewielkim ciężarze rozpoznawane są w sposób mniej sformalizowany.
Podniesione w oświadczeniu zróżnicowane faktyczne możliwości dowodzenia
swych racji, w zależności od statusu materialnego oskarżonego, jest nieuniknionym
następstwem poszerzonej kontradyktoryjności postępowania, powiązanej z ograniczeniem możliwości przeprowadzenia dowodów przez sąd.
Konieczność uznania naczelnej zasady procesowej prawdy materialnej za wiodącą powoduje, że nie należy obawiać się przyznania sądowi możliwości dopuszczenia
i przeprowadzenia dowodów z urzędu. Ponieważ uprawnienie to jest ograniczone do
wyjątkowych wypadków, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, nie powinno
to w praktyce spowodować odejścia od zasady kontradyktoryjności.
Kończąc, należy dodać, że obecnie w prokuraturze trwają prace nad organizacyjnym przygotowaniem tej instytucji do nowych zadań wynikających z przyjętych zmian
normatywnych w obszarze prawa karnego procesowego.
Reforma procedury karnej niewątpliwie oznacza istotne zwiększenie zadań prokuratorów na etapie sądowym procesu karnego, co nie jest jednak wyłącznie wynikiem
przewidzianej powołanymi wyżej aktami prawnymi likwidacji trybu uproszczonego
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procesu karnego, ale wiąże się również z odmiennym niż w dotychczasowym stanie
prawnym ukształtowaniem reguł procesowych dotyczących postępowania dowodowego, w tym zwłaszcza istotnym ograniczeniem inicjatywy dowodowej sądu. Zmiany te
będą miały doniosłe znaczenie dla funkcjonowania prokuratury, gdyż w istocie oznaczają zdecydowane zwiększenie aktywności prokuratorów na etapie rozpoznawczym
procesu karnego.
Obecnie trudno jest przewidzieć w pełni skalę potencjalnych problemów organizacyjnych, jakie mogą ujawnić się z chwilą wejścia w życie omawianej reformy, co oznacza konieczność bieżącego reagowania na ewentualnie pojawiające się trudności.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

75. posiedzenie Senatu w dniu 21 maja 2015 r.

99

Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia,
Marka Martynowskiego, Wiesława Dobkowskiego,
Janiny Sagatowskiej, Doroty Czudowskiej, Stanisława Gogacza,
Michała Seweryńskiego, Jerzego Chróścikowskiego, Kazimierza Wiatra,
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego,
Kazimierza Jaworskiego oraz Mieczysława Gila
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka
W związku z ujawnionymi w mediach informacjami o odebraniu pani Annie K. z Wrocławia przez sąd prawa opieki nad dwójką siedmioletnich bliźniaczek prosimy o informacje, czy kierowane przez Państwa urzędy zajmowały się
tą sprawą oraz czy – a jeśli tak, to kiedy – dzieci zostaną zwrócone matce.
Sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że głównym powodem podnoszonym przez pomoc społeczną i kuratora był stan zdrowia matki i jej nadwaga. Po stronie matki stanął asystent rodziny.
Prosimy o pilną interwencję w tej sprawie.
Krzysztof Słoń			
Marek Martynowski		
Wiesław Dobkowski		
Janina Sagatowska		
Dorota Czudowska		
Stanisław Gogacz		
Michał Seweryński

Jerzy Chróścikowski
Kazimierz Wiatr
Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Mieczysław Gil

Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 29.06.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma Pani Marszałek z dnia 29 maja 2015 r. (sygn. BPS/043-75-3258-RPO/15) i oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Krzysztofa Słonia
wspólnie z innymi Senatorami podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja
2015 r. – w sprawie Pani Anny K. zamieszkałej we Wrocławiu uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania zmierzające do wyjaśnienia, czy
w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia praw lub wolności człowieka i obywatela. W tym celu Rzecznik wystosował pismo do Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście z prośbą o udzielenie
szczegółowych informacji o przedmiocie, przebiegu i aktualnym stanie postępowania
w sprawie małoletnich córek Pani Anny K. i nadesłanie kopii wydanych w sprawie
opinii, zarządzeń i orzeczeń (z uzasadnieniami, jeśli były sporządzane) oraz ogólne
nakreślenie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny. Po otrzymaniu odpowiedzi
Rzecznik zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie, o którym zostanie Pani Marszałek niezwłocznie poinformowana.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 9.10.2015 r.
Pani Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do uprzedniej korespondencji w sprawie Pani Anny K. i jej małoletnich dzieci uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia nadesłał Rzecznikowi odpowiedź w tej sprawie, załączając do niej kopie najnowszej opinii
rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego i orzeczeń, wydawanych w sprawie i zaopatrzonych w obszerne uzasadnienia.
Po lekturze wskazanych dokumentów Rzecznik nie stwierdził, by podstawową
i istotną przesłanką działań sądu była otyłość matki dzieci, tym samym nie można
stwierdzić, by działania sądu miały naturę dyskryminacyjną. W postępowaniu były
dokonywane ustalenia dotyczące stanu zdrowia matki, z których wynika, iż oprócz
otyłości posiada ona kilka sprzężonych ze sobą schorzeń, co może negatywnie wpływać na możliwość sprawowania pieczy nad małoletnimi córkami i zabezpieczenia ich
najlepszych interesów. Jak wskazywał sąd, bieżąca piecza nad małoletnimi dziećmi
bywała powierzana przez matkę swemu ojcu, który jest niezdolny do samodzielnego
funkcjonowania, oraz osobom trzecim, których danych matka nie pamiętała lub nie
chciała podać kuratorowi. Także pozostałe metody wychowawcze matki budziły poważne zastrzeżenia, zaś działania podejmowane przez organy pomocy społecznej, nakierowane na powrót dzieci pod pieczę matki, nie dały rezultatu, m.in. wskutek braku
współpracy matki. Małoletnie córki wymagają intensywnego wsparcia edukacyjnego
i społecznego (jedna z siedmiolatek nadal prawie nie mówi, pomimo niewystępowania
niepełnosprawności intelektualnej).
W tej sytuacji Rzecznik nie stwierdził podstawy do podejmowania w sprawie dalszych działań; jednocześnie należy zaznaczyć, że w postępowaniu dot. zmiany zarządzeń dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnimi swój udział zgłosił Rzecznik
Praw Dziecka, który aktywnie uczestniczy w postępowaniu.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk

Odpowiedź
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Warszawa, 16 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatorów: Krzysztofa Słonia, Marka Martynowskiego, Wiesława Dobkowskiego, Janiny Sagatowskiej, Doroty Czudowskiej, Stanisława Gogacza, Michała Seweryńskiego, Jerzego Chróścikowskiego, Kazimierza Wiatra,
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Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego, Kazimierza Jaworskiego, Mieczysława Gila, złożone 21 maja 2015 roku podczas 75. 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 senatorów Krzysztofa Słonia,
Wiesława Dobkowskiego, Bogdana Pęka,
Janiny Sagatowskiej, Doroty Czudowskiej,
Wojciecha Skurkiewicza, Jana Marii Jackowskiego,
Kazimierza Jaworskiego oraz Mieczysława Gila
skierowane do głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz
W związku z przekazanym przez byłych pracowników i związkowców
spółki PKS Kielce SA zawiadomieniem o niezgodnym z prawem wykorzystaniem przez likwidatora środków z ZFŚS, prosimy o odpowiedź, czy Państwowa Inspekcja Pracy była informowana o tych nieprawidłowościach. Jakie
działania podjęła bądź podejmie w przyszłości w celu wyjaśnienia, co stało
się z ponad 730 tysiącami zł z należnych pracownikom środków funduszu
socjalnego, zgromadzonych na wyodrębnionym koncie, w czasie prowadzonego od 2010 r. procesu prywatyzacji i sprzedaży tej spółki? Czy było prowadzone w tej sprawie postępowanie przez prokuraturę?
Krzysztof Słoń			
Wiesław Dobkowski		
Bogdan Pęk			
Janina Sagatowska		
Dorota Czudowska

Wojciech Skurkiewicz
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Mieczysław Gil

Odpowiedź
ZASTĘPCY
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY
Warszawa, 7 lipca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma z dnia 29 maja 2015 roku, znak: BPS/043-75-3259/15,
przekazującego w załączeniu tekst oświadczenia senatora Krzysztofa Słonia wraz
z innymi senatorami, dotyczącego wniosku o przedstawienie informacji odnośnie do
działań kontrolnych podejmowanych dotychczas przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy w spółce „PKS Kielce” SA w likwidacji, w szczególności odnośnie
do zarzutu niezgodnego z prawem wykorzystywania środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, uprzejmie informuję.
W „Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej” w Kielcach Spółka Akcyjna,
po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały z dnia 9 listopada 2010 roku o rozwiązaniu spółki, po uprzedniej likwidacji, inspektorzy pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzili łącznie 7 kontroli. Żadna
z nich nie obejmowała zagadnienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie
była też problemem sygnalizowanym we wnioskach zakładowych organizacji związkowych o przeprowadzenie kontroli. Zagadnienie nie było również przedmiotem skarg
pracowniczych, kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, których
w okresie od listopada 2010 roku wpłynęły cztery, a dotyczyły w szczególności kwestii
niewypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.
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Ostatnia kontrola w Spółce przed ogłoszeniem upadłości przez sąd przeprowadzona została w dniach: 14, 21 marca oraz 4 kwietnia 2013 roku. Inspektor pracy ustalił,
że na dzień 25 marca 2013 roku pracodawca dokonał wpłaty na odrębny rachunek
bankowy funduszu świadczeń socjalnych kwoty: 615.818 zł tytułem zaległych odpisów za okres do 2012 roku włącznie. Na dzień zakończenia kontroli termin odprowadzenia odpisu za rok 2013 jeszcze wówczas nie upłynął.
Wspomniana kontrola została wówczas zainicjowana koniecznością sprawdzenia
wydanych uprzednio środków prawnych (nie była to kontrola skargowa). O wynikach
podjętych działań i ustaleniach zostały poinformowane działające u pracodawcy organizacje związkowe: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, Komisja Zakładowa WZZ
„Sierpień 80”, Związek Zawodowy Kierowców w Polsce przy PKS w Kielcach SA.
Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 4 października 2013 roku ogłosił upadłość dłużnika – „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach” SA oraz wskazał, że upadłość będzie prowadzona przez likwidację majątku dłużnika. Większość pracowników (76 osób) „Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej” Kielce SA zostało przejęte w trybie art. 231 Kodeksu pracy
przez „Polską Komunikację Samochodową 2” Sp. z o.o.
Pierwsza kontrola w „Polskiej Komunikacji Samochodowej 2” Sp. z o.o. została
przeprowadzona w dniach: 23 i 30 lipca 2013 roku na podstawie skargi pracowników „PKS Kielce” SA w likwidacji, którym dokonano wypowiedzenia stosunków pracy
i którzy nie zostali przejęci przez wspomniany nowy podmiot. Kontrola ta nie obejmowała swym zakresem zagadnień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tak jak
i następna prowadzona w marcu 2014 roku.
Podczas kontroli realizowanej w spółce w maju i czerwcu 2014 roku ustalono,
że w związku z przejęciem pracowników „Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach” SA środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKS w Kielcach SA w likwidacji, zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym, nie zostały
przekazane na rzecz nowego, kontrolowanego podmiotu. Natomiast na drugie półrocze 2013 roku pracodawca dokonał naliczenia odpisu na Fundusz w łącznej kwocie:
43120,84 zł i przekazał tę kwotę na wyodrębniony rachunek bankowy w następujący
sposób: w dniu 16 września 2013 roku przekazano 17000 zł; w dniu 17 września
2013 roku przekazano kwotę 26120,84 zł. Po dokonanej w dniu 14 stycznia 2014
roku korekcie wysokość odpisu na Fundusz za drugie półrocze 2013 roku wyniosła:
41753,43 zł.
Ustalono również, że pracodawca do dnia zakończenia kontroli, tj. 11 czerwca
2014 roku nie dokonał naliczenia odpisu na Fundusz na rok 2014 i w konsekwencji
nie dokonał przekazania środków (równowartości odpisu) na rachunek bankowy Funduszu. Powyższe było wynikiem zakładanej przez pracodawcę redukcji poziomu zatrudnienia do poziomu poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki
stanowiące równowartość odpisu naliczonego za drugie półrocze 2013 roku zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu zostały przesunięte na rachunek obrotowy
Spółki, z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym wypłatę wynagrodzeń.
W związku z powyższym do podmiotu kontrolowanego – „Polska Komunikacja Samochodowa 2” Sp. z o.o. w wystąpieniu z dnia 25.07.2014 roku, znak: 05174-53101-K022-Ws01/14 kontrolujący skierował trzy wnioski o:
– podjęcie działań zmierzających do przejęcia środków pieniężnych zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych „Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Kielcach” SA w likwidacji;
– naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2014 rok
i przekazanie kwoty stanowiącej co najmniej 75% równowartości dokonanego
odpisu na rachunek bankowy funduszu;
– zaprzestanie wykorzystywania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na cele inne
niż działalność socjalna.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, stanowiącymi jednocześnie
wykroczenia przeciwko prawom pracownika, przeciwko osobie winnej inspektor pracy skierował w dniu 8 sierpnia 2014 roku wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowe-
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go w Kielcach. We wniosku wśród 8 zarzutów, dwa dotyczyły zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, tj.:
– nienaliczenia wbrew obowiązkowi w okresie od dnia 1 czerwca 2014 roku do dnia
zakończenia kontroli, tj. 11.06.2014 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych i nieprzekazanie kwoty stanowiącej co najmniej 75% równowartości
odpisu na rachunek bankowy funduszu;
– przeznaczenie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie
40.000 zł, na inne cele niż działalność socjalna.
Wyrokiem nakazowym z dnia 18 września 2014 roku obwiniony został uznany winnym popełnionego wszystkich zarzucanych mu czynów i ukarany grzywną
w drodze mandatu karnego w wysokości 5000 zł. Od wyroku został złożony sprzeciw.
W wyniku jego rozpoznania wyrokiem z dnia 18 marca 2015 roku uznany za winnego
popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów został ukarany grzywną w wysokości 2000 zł.
Obwiniony wniósł apelację od wyroku sądu I instancji. Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Karny Odwoławczy uniewinnił
obwinionego od popełnienia zarzucanych mu czynów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W ustnym przedstawieniu motywów rozstrzygnięcia sąd
podniósł wykazany w toku postępowania brak środków finansowych a tym samym
brak winy obwinionego.
Mając na uwadze realizację wspomnianego wyżej wniosku wystąpienia z sierpnia 2014 roku inspektor pracy zaplanował przeprowadzenie czynności wyjaśniających w „Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej” SA w likwidacji w Kielcach,
w przedmiocie ustalenia, czy w związku z opisanym wyżej przekazaniem pracowników
w trybie art. 231 Kodeksu pracy do nowego podmiotu zatrudniającego doszło do przekazania środków pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności w zakresie funduszu świadczeń socjalnych. O podjętych w sprawie działaniach i dokonanych ustaleniach pozwolę sobie powiadomić Panią Marszałek odrębnym pismem, niezwłocznie po
ich zakończeniu.
Z poważaniem
Leszek Zając
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Szanowna Pani Minister!
Pragnę zwrócić się do Pani Minister, w związku z szeregiem postulatów
kierowanych przez środowisko gospodarcze, w sprawie podnoszenia jakości
kształcenia w szkołach zawodowych oraz wprowadzenia zmian mających
na celu zwiększenie wymiaru czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe.
Na przełomie ostatnich lat szkolnictwo zawodowe mocno straciło na znaczeniu. Popularność szkół zawodowych wśród uczniów dramatycznie spadła. Uczniom do nich uczęszczającym przekazuje się głównie wiedzę teoretyczną, praktyczna schodzi na drugi plan, a przecież szkolnictwo zawodowe jest istotnym elementem kształcenia kadr dla gospodarki. Praktyka to
najskuteczniejsza forma nauki, bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności.
Oczywistymi pozytywami kształcenia zawodowego jest zdobywanie wiedzy
w drodze praktycznych doświadczeń, zapoznawanie z rzeczywistymi warunkami pracy, zdobywanie zawodu wśród doświadczonych pracowników,
poznawanie technologii, urządzeń i materiałów. Szkoła zawodowa to szkoła
konkretnego, świadomego wyboru, która przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy; to szkoła przez kilkanaście ostatnich lat niedoceniana,
choć w rzeczywistości dająca konkretne kwalifikacje i kompetencje, co jest
bardzo ważnym elementem jakości wyrobu i usługi.
Z uwagi na ważny interes społeczny, a z takim według mnie mamy do
czynienia, proszę o przeanalizowanie sytuacji i zastosowanie rozwiązań
systemowych zmierzających do zwiększenia wymiaru czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński

Odpowiedź
Warszawa, 29 czerwca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie1 złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego
w sprawie wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie wymiaru czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe, uprzejmie przedkładam następujące wyjaśnienia.
Zapoczątkowana we wrześniu 2012 r. reforma kształcenia zawodowego i ustawicznego położyła nacisk na wzmocnienie praktycznego aspektu kształcenia zawodowego, w szczególności realizowanego w rzeczywistych warunkach pracy właściwych
dla nauczanego zawodu. Zmiany dotyczące szkolnictwa zawodowego dotyczyły m.in.
wskazania w szkołach zawodowych minimalnego godzinowego wymiaru kształcenia
1

Złożone podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. (nr BPS/043-753260/15).
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praktycznego2. W stosunku do wcześniej obowiązujących ramowych planów nauczania, w zasadniczej szkole zawodowej nadal na kształcenie praktyczne należy przeznaczyć co najmniej 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe (nie mniej
niż 970 godzin), natomiast w technikum określono minimalną liczbę godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe, w tym na kształcenie praktyczne – minimum
735 godzin, co stanowi co najmniej 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe. W podstawie programowej kształcenia w zawodach3 wskazano, iż kształcenie
praktyczne może odbywać się m.in. w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce
zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w danym zawodzie (tj. u pracodawców).
Dla zawodów nauczanych na poziomie technika określono także tygodniowy i godzinowy wymiar praktyk zawodowych – w zależności od zawodu wynosi on od 160 godzin (4 tygodnie) do 480 godzin (12 tygodni). Na szkołę nałożono przy tym obowiązek
organizowania tych praktyk w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy
właściwe dla nauczanego zawodu. Wymiar praktyk zawodowych nie wchodzi przy tym
w zakres wymiaru kształcenia zawodowego określonego w ramowym planie nauczania, jeżeli trwają one nie dłużej, niż 4 tygodnie.
Priorytetem dla Ministra Edukacji Narodowej jest silniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, dlatego też bieżący rok szkolny został ogłoszony
Rokiem Szkoły Zawodowców. Wysokiej jakości kształcenie zawodowe odpowiadające
potrzebom rynku pracy przyświeca działaniom podejmowanym w tym roku szkolnym
oraz planowanym do podjęcia w kolejnych latach przypadających na okres realizacji
projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2014–2020.
Konkretne działania usprawniające i dostosowujące szkolnictwo zawodowe do
potrzeb rynku pracy zostały podjęte już w bieżącym roku szkolnym. Najważniejsze
z nich dotyczą rozwoju współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami. Jedną
z form tej współpracy powinno być organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów
u pracodawców, aby nauka zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy,
w kontakcie z nowoczesną technologią.
W roku szkolnym 2014/2015 organizowane są przez MEN konferencje regionalne dla pracodawców, których celem jest upowszechnienie informacji o wdrażanych
zmianach w kształceniu zawodowym oraz o możliwościach włączenia się pracodawców w to kształcenie na różnych jego etapach. Podczas konferencji pracodawcy są
informowani o realnych możliwościach wpływu na kształcenie zawodowe, jakie zyskali dzięki rozpoczętym 1 września 2012 r. zmianom oraz o możliwościach uzyskania
wsparcia ze środków europejskich na ten cel w ramach nowej perspektywy finansowej
na lata 2014–2020, prezentowane są przykłady „dobrych praktyk” współpracy szkół
z pracodawcami, również w zakresie organizacji kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy.
Innym działaniem sprzyjającym rozwojowi współpracy z pracodawcami było podpisanie w dniu 23 stycznia 2015 r. porozumienia czterech ministrów (Ministra Gospodarki, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Skarbu Państwa), na rzecz wzmocnienia i usprawnienia działań sprzyjających
szkolnictwu zawodowemu. Współpraca międzyresortowa w ramach Porozumienia ma
na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na szczeblu
krajowym wspierających rozwój kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb
pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki,
jak również upowszechnianie i rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami
na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym zwiększenie zaangażowania pracodawców w organizację kształcenia praktycznego dla uczniów szkół zawodowych. Powyższa inicjatywa jest wzmocnieniem działań służących podniesieniu jakości, efektywności, a co za tym idzie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zapoczątkowanych
we wrześniu 2012 r.
2

3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.).
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Jednocześnie w dniu 20 stycznia br. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister
Edukacji Narodowej powołała Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia
zawodowego. W jego skład wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz największych oświatowych związków
zawodowych. Do zadań Zespołu należy opiniowanie lub proponowanie działań na
rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego, działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia
zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami,
rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami
i szkołami zawodowymi oraz działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej
i innowacyjnej gospodarki.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z członkami Zespołu wypracowało propozycję określenia warunków organizowania zajęć praktycznych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu4, co pozwoli na zwiększenie możliwości dostępu uczniów do praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach
pracy. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej
nauki zawodu został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji
społecznych.
W celu ułatwienia nawiązywania współpracy między szkołami zawodowymi i pracodawcami na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została umieszczona Mapa szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uwzględniająca zawody,
w których te szkoły kształcą obecnie oraz nowe zawody, w których zamierzają uruchomić kształcenie od 1 września 2015. Mapa ta jest adresowana przede wszystkim
do gimnazjalistów i ich rodziców, jednak wartością dodaną mapy jest możliwość zamieszczenia na niej informacji o pracodawcach, którzy przyjmą uczniów szkół zawodowych na kształcenie praktyczne (np. pracodawcy ze specjalnych stref ekonomicznych zaoferowali uczniom szkół zawodowych ok. 5 000 miejsc realizacji kształcenia
praktycznego).
Ponadto, biorąc pod uwagę możliwość poprawy warunków edukacji zawodowej
w polskich szkołach w kolejnych latach, MEN przygotowało założenia i rekomendacje
dotyczące wykorzystania środków europejskich na lata 2014–2020. Wyzwaniem na
kolejne lata jest dalsze wspieranie procesu kształcenia praktycznego w rzeczywistych
warunkach pracy, w szczególności w odniesieniu do uczniów technikum, dlatego też
na ten cel zostaną przeznaczone odpowiednie środki w regionach w ramach nowej
perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, a zwłaszcza z pracodawcami jest obok doposażenia
szkół w nowoczesny sprzęt najważniejszym priorytetem dla wspierania kształcenia
zawodowego ze środków europejskich w okresie kolejnych siedmiu lat. Priorytety te,
określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zostały uwzględnione w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji
na lata 2014–2020.
Na wsparcie kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami ze środków
europejskich na poziomie centralnym (w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój) zaplanowano ok. 120 mln euro, podczas gdy w regionach (w Regionalnych
Programach Operacyjnych), tj. jak najbliżej potrzeb szkół zawodowych, na ten cel będzie do dyspozycji 930 mln euro.
W celu zwiększenia udziału pracodawców w kreowaniu nowej polityki, Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach nowej perspektywy finansowej jeszcze w bieżącym roku planuje utworzyć na poziomie centralnym zespoły partnerów społecznych
reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego, które m.in. zidentyfikują
4

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244 poz. 1626).
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potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe na rynku pracy w poszczególnych branżach/zawodach szkolnictwa zawodowego, dokonają przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach, co pozwoli na lepsze
dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jednym z zadań utworzonych zespołów będzie również wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do podejmowania współpracy ze
szkołami kształcącymi w zawodach.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Z prośbą o zainteresowanie się sytuacją grupy zawodowej pielęgniarek
i położnych, a także warunkami ich zatrudnienia zwrócił się do mnie Zarząd Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Obecnie podstawowym problemem ochrony zdrowia w naszym kraju jest
zbyt mała liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych. Obsada kadrowa
jest zdecydowanie za niska. Brakuje personelu pomocniczego (dodatkową
pracą zazwyczaj obarczona zostaje pielęgniarka). Notorycznie zdarza się,
że pielęgniarki i położne zmuszane są do zastępowania salowych. Niestety
nadmierna ilość obowiązków rzutuje na jakość pracy. Uniemożliwia również
odpowiednie sprawowanie opieki nad pacjentami i zagwarantowanie im należytego bezpieczeństwa, co powinno być priorytetem dla służby zdrowia.
Pracownik przemęczony i zestresowany nie jest dobrym pracownikiem.
Kolejnym problemem jest fakt, że w warunkach kontraktowania świadczeń z NFZ brakuje zapisów mówiących o obowiązku wykazania liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji do wykonywania
odpowiednich procedur medycznych, co nie ma miejsca w przypadku grupy
zawodowej lekarzy. Skoro pielęgniarki i położne nie są wpisane do systemu
kontraktowania usług, nie ma również nacisku na zagwarantowanie im godnych zarobków. A zatem pracodawcy, szukając oszczędności, w pierwszej
kolejności obniżają zarobki tej właśnie grupie zawodowej.
Kwestią godną uwagi są również stawiane przez przepisy wymagania
co do podnoszenia kwalifikacji zawodowych z równoczesnym brakiem zgody ze strony pracodawców na pokrywanie kosztów szkoleń, a także na oddelegowywanie pracowników na szkolenia.
W związku z powyższym proszę o przeanalizowanie tej sytuacji i zastosowanie działań mających na celu przede wszystkim dobro pacjentów.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński

Odpowiedź
Warszawa, 2015.06.17
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Szewińskiego podczas 75. posiedzenia Senatu w dniu 21 maja 2015 r., skierowane do Ministra
Zdrowia, w sprawie sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz warunków ich
zatrudnienia, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Ad 1.
Odnosząc się do pierwszego zagadnienia, dotyczącego obciążenia pielęgniarek
i położnych zbyt szerokim zakresem powierzanych im zadań, w tym wykonywaniem
zadań będących w kompetencji innych grup zawodowych np. wypełnianie dokumentacji medycznej za lekarzy czy wykonywanie dodatkowych prac za personel pomocni-
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czy wyjaśniam, że zawody pielęgniarek i położnej są zawodami regulowanymi. Ustawa
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,
z późn. zm.), zawiera przepisy dotyczące zasad wykonywania obu zawodów i te przepisy powinny stanowić podstawę do przygotowania w danym podmiocie leczniczym
zakresów zadań i obowiązków dla zatrudnionych pielęgniarek i położnych.
Podkreślam, że organizacją pracy pielęgniarek w oddziałach zajmują się osoby
zarządzające, poczynając od pielęgniarki oddziałowej, przełożonej pielęgniarek, naczelnej pielęgniarki. To na kadrze kierowniczej spoczywa obowiązek monitorowania
zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w poszczególnych komórkach organizacyjnych
szpitala oraz obciążenia pracowników medycznych wypełnianiem innych zadań, które
wynikają z organizacji pracy w danym podmiocie leczniczym.
Mechanizmem zmierzającym do zmniejszenia obciążenia pielęgniarki/położnej
prowadzeniem dokumentacji jest realizowana informatyzacja procesów gromadzenia,
przetwarzania, obiegu i dostępu do informacji medycznej, w aspekcie m.in. dokumentowania opieki pielęgniarskiej/położniczej.
Konkretne działania w zakresie przygotowania elektronicznej dokumentacji praktyki pielęgniarskiej i położniczej, m.in. w celu odbiurokratyzowania pracy personelu
pielęgniarskiego i położniczego to utworzenie w 2012 r. Rady do spraw e-Zdrowia w pielęgniarstwie, w skład której wchodzą pielęgniarki i położne – przygotowującej projekty
elektronicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie. Rada działa przy Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W dniu 26 kwietnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło Rekomendację nr 1/2013 z dnia 11 września
2013 r. Rady do spraw e-Zdrowia w pielęgniarstwie i Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi dotyczącą projektu elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej.
Celem rozwiązań proponowanych przez Radę jest zmniejszenie wielokrotnego dokumentowania tych samych informacji w systemie, ręcznego zliczania parametrów
wpisywanych w elektroniczny rekord pacjenta, wymiana udokumentowanych danych,
obecnie niepotrzebnie powielanych w wersji papierowej.
Częstymi przyczynami nadmiernego obciążenia pielęgniarek i położnych jest
nakładanie na nie zadań, innych niż właściwe dla tych profesji, ale rozwiązanie
tego problemu powinno być rozstrzygane na poziomie zarządczym danego podmiotu leczniczego.
Ad 2.
W odniesieniu do drugiego zagadnienia, dotyczącego wpisania pielęgniarek i położnych do rozporządzeń regulujących udzielanie świadczeń gwarantowanych, informuję, że mając na uwadze zgłaszane przez pielęgniarki i położne postulaty, Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w ramach spotkań z przedstawicielami Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych prowadzi uzgodnienia w tym zakresie. Od grudnia 2014 roku do maja
2015 roku odbyły się łącznie 22 spotkania, w tym także, na zaproszenia w województwach (pomorskim, małopolskim, podlaskim i lubelskim, zachodniopomorskim),
w trakcie których omawiano m.in. przygotowanie mechanizmów zapewniających
wynagrodzenie zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami
podyplomowymi poprzez systemowe rozwiązania dotyczące określenia minimalnej
liczby i poziomu kwalifikacji kadry pielęgniarskiej dla wszystkich zakresów świadczeń i rodzajów komórek organizacyjnych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) oraz w pozostałych rozporządzeniach, określonych dla poszczególnych zakresów gwarantowanych świadczeń
opieki zdrowotnej.
Ponadto, uprzejmie informuję, że cały czas prowadzone są rozmowy z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych. Na spotkaniach, które odbyły się
30 kwietnia 2015 r. i 9 czerwca 2015 r. z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Minister Zdrowia
przedstawił propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, które przyczynią się do
poprawy poziomu finansowania i jakości organizacji pracy pielęgniarek i położnych.
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Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który określa kwalifikacje
i minimalne wymagania dotyczące pielęgniarek i położnych w realizacji poszczególnych świadczeń, poprzez wskazanie liczby równoważników etatów dla pielęgniarek
i położnych. Projekt ten został przesłany do konsultacji NRPiP oraz OZZPiP. Ustalono, że strona społeczna odniesie się do propozycji zmian w projekcie rozporządzenia
koszykowego z zakresu leczenia szpitalnego i zaakceptują je lub ewentualnie zostaną
uzgodnione inne zapisy wynikające z racjonalnych argumentów obu stron. Po zaakceptowaniu zmian przez stronę społeczną i Ministerstwo Zdrowia zostaną podjęte
działania legislacyjne w tym zakresie.
Ad 3.
Odnosząc się do trzeciego zagadnienia, dotyczącego podwyższania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych informuję, że obowiązkiem pracodawcy jest dbałość o to, by na danym stanowisku pracy pielęgniarki/położne posiadały kwalifikacje
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Pracodawca kierując pielęgniarki i położne na szkolenie, może w ramach środków, którymi dysponuje finansować czy też
współfinansować udział w niezbędnych formach kształcenia. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być też dofinansowane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych.
Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
specjalizacja dla pielęgniarek i położnych jest dofinansowana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Specjalizacja jest finansowana
przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Szkolenia specjalizacyjne są najdłuższą
i zarazem najdroższą formą kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych
i trwają od 18 do 24 miesięcy. Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia
15 grudnia 2014 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2015 r. (Dz. Urz.
Min. Zdr. 2014 poz. 79) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1 850
miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych. Natomiast koszt dofinansowania
jednego miejsca szkoleniowego, za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki,
położnej rozpoczynającej specjalizację w 2015 roku – wynosi 4 337 zł.
Kwestia związana z urlopem szkoleniowym dla pielęgniarki lub położnej podejmującej kształcenie podyplomowe jest uregulowana w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej. Jeżeli pielęgniarka, położna podejmuje kształcenie
podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, warunki urlopu szkoleniowego określone są w umowie zawartej z pracodawcą (art. 64 ust. 1 ww.
ustawy).
Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 63 ww. ustawy, pielęgniarce lub położnej podejmującej kształcenie podyplomowe bez skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3 i 5, może być udzielony bezpłatny urlop
i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze
ustalonym na zasadzie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Cieślukowski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do komendanta głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego
Szanowni Panowie!
Zwracam się do Panów z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do umorzeń dwóch postępowań w 2010 r., które prowadzone były przez Prokuraturę Rejonową w Lipsku oraz Prokuraturę Rejonową w Grójcu. Dotyczyły one
w zasadzie jednego zdarzenia z dnia 17 marca 2010 r., kiedy to funkcjonariusze Policji zatrzymali kierującego pojazdem Jana P. do kontroli stanu
trzeźwości. Jak twierdzi pan P. jeden z funkcjonariuszy pełniących wówczas
służbę próbował spreparować wynik badania w ten sposób, że podał kierującemu wcześniej użyty alkomat, wskazujący na obecność alkoholu (pomimo
stwierdzenia obecności alkoholu nie zatrzymano prawa jazdy oraz dowodu
rejestracyjnego auta). W jego opinii podobna sytuacja zajść miała podczas
badania krwi w placówce medycznej. Dlatego też udał się on niezwłocznie
do KPP w Lipsku, gdzie ponownie przeprowadzono badania alkomatem, który wykazał wynik 0,00.
Szanowny Panie Komendancie Główny!
Proszę o informację, czy w związku z licznymi skargami pana P. na działanie funkcjonariuszy podjęto jakiekolwiek działania w celu wyjaśnienia
sprawy? Jakie było merytoryczne uzasadnienie wszelkich czynności funkcjonariuszy powziętych w stosunku do kierującego pojazdem? Czy konfrontowano treść notatek służbowych z wynikiem badania przeprowadzonego
w KPP w Lipsku?
Szanowny Panie Prokuratorze!
Proszę o informacje, na jakiej podstawie w ogóle wszczęto postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku w sprawie podejrzenia kierowania
przez pana P. w stanie nietrzeźwości. Jakie dowody wskazały na fakt, iż
owego czynu nie popełniono, wskutek czego postępowanie umorzono?
Proszę także o informacje dotyczące umorzonego przez prokuraturę
w Grójcu postępowania, które toczyło się przeciwko policjantom. Mianowicie,
czy próbowano ustalić autentyczność stwierdzeń pana P., jakoby istniało podejrzenie o nietrzeźwości jednego z funkcjonariuszy? Czy akta postępowania
są kompletne i zawierają oryginały dokumentów? Dlaczego nie przeprowadzono na wniosek zawiadamiającego sprawdzenia połączeń telefonicznych
prowadzonych pomiędzy policjantami a KP w I.?
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 25.06.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 1 czerwca 2015 roku nr BPS/043-75-3262-PG/15,
przy którym przekazane zostało oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożone podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 roku dotyczące interwencji podjętej na rzecz Pana Jana P. uprzejmie przedstawiam co następuje.
Prokuratura Rejonowa w Lipsku nadzorowała postępowanie przygotowawcze
w sprawie kierowania, w dniu 17 marca 2010 roku w P., gm. I. w stanie nietrzeźwości
po drodze publicznej samochodem osobowym marki M. przez Jana P., to jest o czyn
z art. 178a §1 k.k. Dochodzenie prowadzone było przez Komisariat Policji w I.
Powodem wszczęcia postępowania przygotowawczego był fakt zatrzymania Jana P.
do kontroli drogowej i wyczucie przez funkcjonariuszy Policji woni alkoholu z wnętrza
pojazdu. Kierujący samochodem Jan P. odmówił poddania się badaniu urządzeniem
pomiarowym, co skutkowało przewiezieniem go na pobranie krwi do placówki szpitalnej. Z opinii z dnia 22 kwietnia 2010 roku sporządzonej przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji wynikało, że w próbce krwi pobranej od Jana P.
nie stwierdzono alkoholu etylowego.
Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 roku dochodzenie zostało umorzone na
podstawie art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.
Z dokumentacji zawartej w aktach sprawy nie wynika, aby Jan P. kwestionował
zasadność pobrania od niego próbek krwi, wynik badania, czy też sposób zakończenia
postępowania. Brak też jest w aktach sprawy danych, z których wynikałoby, ażeby
Jan P. w związku z przeprowadzeniem badania na zawartość alkoholu był przewożony
do Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.
Postanowienie nie podlegało zaskarżeniu i uprawomocniło się z dniem 29 kwietnia
2010 roku.
Prokuratura Rejonowa w Grójcu prowadziła śledztwo zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Jana P. o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy Policji z Komisariatu Policji w I. w związku z przeprowadzoną kontrolą drogową wobec
Jana P., poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza Policji w notatce urzędowej
dotyczącej kontroli drogowej oraz złożenia fałszywych zeznań przez funkcjonariuszkę
Policji w toku dochodzenia Prokuratury Rejonowej w Lipsku.
Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2010 roku postępowanie przygotowawcze zostało umorzone o czyn z art. 231 §1 k.k. na podstawie art. 17 §2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, o czyn z art. 231 §1 k.k.
w zb. z art. 271 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na podstawie art. 17 §1 k.p.k. wobec
stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia
czynu oraz o czyn z art. 233 §1 k.k. na podstawie art. 17 §1 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.
Podjętą decyzję merytoryczną zaskarżył Jan P. Sąd Rejonowy w Lipsku postanowieniem z dnia 29 grudnia 2010 roku zażalenia nie uwzględnił i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Sąd stwierdził m.in., że kompetencja policji do przeprowadzania
kontroli stanu trzeźwości jest określona w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a wobec faktu, jak się później okazało, iż kierowca
był trzeźwy, nie można czynności policji w tym zakresie uznać za bezzasadne. Funkcjonariuszka Policji w trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie
była przesłuchiwana w charakterze świadka i dlatego nie można mówić o popełnieniu
przestępstwa z art. 233 §1 k.k. Nadto w ocenie sądu zgromadzone dowody wskazują
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jednoznacznie, że kwestionowane przez Jana P. czynności kontrolne przeprowadzone
zostały w prawidłowy sposób i z całą pewnością w trakcie ich wykonywania policjanci
nie nadużywali przysługujących im uprawnień, a działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji nie można rozpatrywać w kategorii przekroczenia uprawnień określonych w art. 231 §1 k.k., gdyż działania te nie miały na celu wyrządzenie Janowi P.
szkody i szkody tej u niego nie spowodowały.
Prokuratura Okręgowa w Radomiu dokonała oceny prawidłowości procedowania
i zasadności podjętej decyzji merytorycznej w sprawie Prokuratury Rejonowej w Grójcu i uznała, iż brak jest podstaw do podjęcia na nowo umorzonego śledztwa, o czym
zainteresowany był informowany pismami z dnia 11 marca 2011 roku, 2 kwietnia,
19 czerwca i 18 grudnia 2012 roku, 25 lutego, 21 marca, 3 czerwca, 10 października,
3 i 8 grudnia 2013 roku.
Nadto informuję, że w wyżej wymienionej sprawie nie podejmowano czynności
zmierzających do ustalenia, czy funkcjonariusze Policji byli pod wpływem alkoholu.
Zawiadamiający o przestępstwie Jan P., zarówno w pisemnym zawiadomieniu, jak
też będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka nie wskazywał, aby którykolwiek
z policjantów był w stanie nietrzeźwości. W aktach sprawy brak jest wniosku zawiadamiającego o przeprowadzenie dowodu z wykazu połączeń telefonicznych, natomiast
z treści uzasadnienia postanowienia o umorzeniu śledztwa wynika, że dowód taki nie
miałby znaczenia dla rozstrzygnięcia.
Na marginesie zauważyć też należy, że od czasu kontroli drogowej, która miała miejsce w dniu 17 marca 2010 roku upłynęło już ponad 5 lat, a tym samym upłynął okres
przedawnienia karalności przewidziany dla czynów z art. 231 §1 k.k., art. 233 §1 k.k.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

Odpowiedź
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
Warszawa, 19 czerwca 2015 r.
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz
W odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2015 roku dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego podczas 75. posiedzenia
Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. w sprawie skarg Pana Jana P. uprzejmie przedstawiam stosowne informacje.
Zarzuty formułowane przez Pana Jana P. dotyczące okoliczności związanych z zatrzymaniem wymienionego w dniu 17 marca 2010 roku do kontroli drogowej w miejscowości P. przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w I., były przedmiotem prowadzonych w latach 2010–2011 postępowań wyjaśniających, zarówno przez Komisariat
Policji w I., Komendę Miejską Policji w Radomiu, jak i Wydział Kontroli Komendy
Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu.
W wyniku przeprowadzonych postępowań ustalono, iż w dniu 17 marca 2010 roku
w godz. 14.00–22.00, służbę w patrolu zmotoryzowanym pełnili policjanci z KP w I.,
tj. st. Sierż. Jacek C. i sierż. Beata K. Od około godz. 17.00. z wymienionymi policjantami w radiowozie jeździł ich bezpośredni przełożony, tj. mł. asp. Mariusz D. Kierownik Referatu Prewencji KP w I. Z tytułu pełnionej funkcji, kontrolował prawidłowość
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wykonywanych przez nich czynności służbowych. Wszyscy wymienieni funkcjonariusze byli w umundurowaniu służbowym.
Około godz. 20.00, policjanci zaparkowali radiowóz na poboczu drogi w miejscowości P. Około godz. 20.20 st. sierż. Jacek C. zauważył nadjeżdżający od miejscowości C. samochód osobowy. Kierowca tego pojazdu na widok radiowozu zwolnił, po
czym zdecydował się kontynuować jazdę. St. sierż. Jacek C. podjął decyzję o zatrzymaniu auta do kontroli drogowej. Kierowca zatrzymał samochód na poboczu, po czym
policjant podszedł do pojazdu, przedstawił się i poinformował kierującego o przyczynie
zatrzymania i poprosił o przygotowanie dokumentów.
W trakcie prowadzonej kontroli drogowej, policjant przez uchyloną szybę poczuł
dobiegający z wnętrza pojazdu zapach alkoholu. Następnie, poprosił sierż. Beatę K.,
by kontynuowała czynności kontrolne. Funkcjonariuszka, po podejściu do samochodu przedstawiła się kierującemu, którym był Pan Jan P. i pobrała od niego dokumenty. Wymieniona, przez otwartą szybę również wyczuła zapach alkoholu.
Skutkiem powyższego, policjantka poinformowała Pana Jana P. o tym, że zostanie poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przy użyciu
urządzenia alkosensor, który przyniósł z radiowozu mł. asp. Mariusz D. Pan Jan P.
odmówił poddania się badaniu twierdząc, iż ma takie prawo, a po chwili dodał, że
jest chory na astmę. Policjanci próbowali wytłumaczyć kierującemu, iż urządzenie
ma możliwość ręcznego uruchomienia procesu badania wydychanego powietrza, bez
potrzeby silnego dmuchania, przy normalnym oddechu. Niemniej jednak, kierujący
kategorycznie odmówił poddania się badaniu oświadczając, iż może zostać zabrany na
badanie krwi. Wobec powyższego, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu badania
krwi, które zostało wykonane w szpitalu w I. Przed pobraniem krwi. Pan Jan P. został
ponownie zapytany, czy zmienił zdanie w kwestii poddania się badaniu urządzeniem
alkosensor, jednak wymieniony ponownie odmówił.
Z treści notatek służbowych sporządzonych przez policjantów wynika, że posiadany przez nich alkosensor, który miał posłużyć do przeprowadzenia badania stanu
trzeźwości Pana Jana P. nie posiadał założonego ustnika, jak również żadnego wcześniejszego wskazania określającego zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Odnosząc się do przeprowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku badania Pana Jana P. na zawartość alkoholu ustalono, iż badanie to, zgodnie z odnotowanym w dniu 17.03.2010 roku o godz. 21.59 zapisem w rejestrze badań urządzenia
Alcosensor IV CM, wersja 7111 nr fabryczny 068502. RTJ-264/1/05 pod poz. 128,
zostało wykonane, cyt. na własną prośbę wymienionego – z wynikiem 0,00 mg/l. Nie
było ono więc przeprowadzone niezwłocznie, lecz po upływie ponad 1,5 godz. od chwili
rozpoczęcia czynności przez funkcjonariuszy w miejscowości P.
Z poczynionych ustaleń wynika, że w trakcie prowadzonej wobec Pana Jana P.
kontroli drogowej, o okolicznościach sprawy został telefonicznie poinformowany przez
dyżurnego KP w I. prokurator dyżurujący z Prokuratury Rejonowej w Lipsku, który
następnie podjął decyzję o odstąpieniu od zatrzymania prawa jazdy Panu Janowi P.
oraz o niedopuszczeniu wymienionego do kierowania pojazdem. W przypadku, gdyby
kierujący nie wskazał osoby, która odbierze jego pojazd, prokurator polecił zabezpieczyć go na parkingu strzeżonym. W konsekwencji, pojazd Pana Jana P. został odebrany przez wskazaną przez niego osobę.
Jak ustalono, w KP w I. prowadzono postępowanie przygotowawcze w sprawie
podejrzenia kierowania w dniu 17 marca 2010 roku w miejscowości P. gmina I., po
drodze publicznej samochodem osobowym marki M. w stanie nietrzeźwości przez
Jana P., które to postępowanie zostało następnie umorzone w dniu 27 kwietnia 2010
roku wobec stwierdzenia, ze czynu nie popełniono. W dniu 29 kwietnia 2010 roku, postanowienie o umorzeniu dochodzenia zatwierdził prokurator Prokuratury Rejonowej
w Lipsku. Decyzja taka została podjęta po otrzymaniu sprawozdania z badania krwi
Pana Jana P., z którego wynikało, że we krwi pobranej od wymienionego nie stwierdzono obecności alkoholu.
W dniu 23 lipca 2010 roku, Pan Jan P. złożył do Prokuratury Rejonowej w Lipsku
zawiadomienie o przestępstwie w sprawie nieprawidłowości, dotyczących prowadzonej
wobec niego kontroli drogowej przez funkcjonariuszy z KP w I . W dniu 31 sierpnia
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2010 roku, Prokurator Rejonowy w Grójcu na podstawie art. 17 §1 pkt 1 i 2 kpk,
umorzył śledztwo w sprawie, cyt.:
1. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy KP w I. w trakcie kontroli drogowej pojazdu marki M. kierowanego przez Jana P. polegającego na bezpodstawnym przeprowadzeniu kontroli stanu trzeźwości kierującego, niepodaniu
przez policjantów swoich danych personalnych, używaniu przez nich do rozmów służbowych prywatnych telefonów komórkowych i odmówieniu pokrzywdzonemu możliwości wejścia do budynku komisariatu w dniu 17 marca 2010
roku w miejscowości P. i I. gm. I. tj. o przestępstwo z art. 231 §1 kk – wobec
stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego;
2. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza KP w I. sierż. Beatę K. polegającego na poświadczeniu nieprawdy w notatce urzędowej z dnia 17 marca 2010
roku co do okoliczności, iż w trakcie kontroli drogowej wyczuła od kierowcy
pojazdu M. woń alkoholu, tj. o przestępstwo z art. 231 §1 kk w zb. z art. 271 §1
kk w zw. z art. 11 §2 kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie popełnienia czynu;
3. złożenia przez sierż. Beatę K. fałszywych zeznań w toku dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Lipsku co do okoliczności, iż w trakcie kontroli drogowej wyczuła od kierowcy pojazdu M. woń alkoholu, tj. o przestępstwo
z art. 233 §1 kk – wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.
W związku ze złożonym przez Pana Jana P. zażaleniem na ww. postanowienie, Sąd
Rejonowy w Lipsku wydał w dniu 20 grudnia 2010 roku postanowienie o nieuwzględnieniu przedmiotowego zażalenia (sygn. akt [...]).
Ponadto informuję, że w ramach prowadzonego w 2010 roku w Wydziale Kontroli
KWP z s. w Radomiu postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż sierż. Beata K.
w trakcie realizowanych przez nią czynności służbowych przeoczyła fakt, że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu należącego do Pana Jana P. nie było wpisu o aktualnych
badaniach technicznych pojazdu, co było podnoszone przez wymienionego w treści
skierowanej przez niego skargi. Tym samym, przedmiotowy zarzut został uznany za
zasadny, o czym skarżący został pisemnie poinformowany. W zakresie stwierdzonej
nieprawidłowości, policjantce została zwrócona stosowna uwaga przez przełożonego.
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. Krzysztof Gajewski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
oraz do prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Bożeny Wieczorkiewicz
Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Prezes!
W 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie wydała dwa postanowienia zatwierdzone przez Prokuraturę Rejonową w Mrągowie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie oszustwa oraz niedopełnienia przez
pracowników Oddziału PKO BP SA w Mrągowie obowiązków wynikających
z umowy kredytowej na szkodę pani Anny W. W piśmie z dnia 31 stycznia
2011 r. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie jednoznacznie stwierdziła, że
zakończenie owych postępowań w formie odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego było przedwczesne. Jednocześnie zwrócono się do
prokuratora rejonowego w Mrągowie o niezwłoczne podjęcie na nowo postępowań sprawdzających oraz połączenie ich w jedno postępowanie przygotowawcze.
W dniu 6 kwietnia 2011 r. Prokuratura Rejonowa zatwierdziła postanowienie o umorzeniu dochodzenia, z tym że toczyło się ono jedynie o czyn
z art. 286 §1 k.k. Nie dostosowano się zatem do żądań Prokuratury Okręgowej, która nakazała prowadzenie postępowania w sprawie o oszustwo, ale
także o niedopełnienie obowiązków.
W związku z tym proszę potraktować niniejsze oświadczenie jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia w okresie od 31 marca do 20 lipca 2010 r. przez pracowników Oddziału PKO BP
SA w Mrągowie obowiązków wynikających z umowy kredytowej poprzez
bezprawne zablokowanie III transzy kredytu inwestycyjnego na szkodę pani
Anny W., skutkiem czego powstały zaległości w jego spłacie oraz trudności
w realizacji inwestycji, na którą ów kredyt pierwotnie przeznaczono.
Proszę również o włączenie do materiału dowodowego wewnętrznego
audytu przeprowadzonego przez BP SA, który znajduje się – jak twierdzi
poszkodowana – w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w Mrągowie, oraz dokładne sprawdzenie, czy komendanta KPP w Mrągowie łączą więzy rodzinne z dyrektorem oddziału wymienionego banku.
Szanowna Pani Prezes!
Proszę o natychmiastowe wstrzymanie licytacji nieruchomości położonej
w miejscowości K., będącej własnością pani W., ze względu na złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratora generalnego w celu wyjaśnienia między innymi tego, czy przedmiotowe zobowiązanie nie powstało jedynie na skutek popełnienia przestępstwa.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 3.07.2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo z dnia 29 maja 2015 roku, przy którym zostało przesłane
oświadczenie złożone w dniu 21 maja 2015 roku na 75. posiedzeniu Senatu przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Grzegorza Wojciechowskiego, dotyczące zbadania zasadności umorzenia postępowania przygotowawczego o sygn. [...] Prokuratury
Rejonowej w Mrągowie w sprawie o czyn z art. 286 §1 k.k. polegający na wstrzymaniu
wypłaty części kredytu bankowego, który Anna W. otrzymała w dniu 28 lipca 2009
roku w banku PKO BP Oddział w Mrągowie w kwocie 143.660 zł na budowę domu,
uprzejmie informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostało zbadane przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie.
Prokurator Okręgowy w Olsztynie wskazał, że początkowo w sprawie powyższej
toczyły się równolegle dwa odrębne postępowania sprawdzające pod nr [...] o czyn
z art. 296 §1 k.k. i o czyn z art. 286 §1 k.k., zakończone postanowieniami o odmowie
wszczęcia postępowania przygotowawczego. Od decyzji tych odwołała się pokrzywdzona Anna W. Prokurator uwzględnił złożone przez nią zażalenia i na polecenie Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku, wydane w sprawie sygn.
[...] – obydwie sprawy połączył w dniu 03 lutego 2011 roku, prowadząc je następnie pod sygn. Wskazać należy, iż połączenie postępowań było zasadne, bowiem obie
sprawy dotyczyły tego samego zdarzenia. W toku wszczętego w dniu 04 lutego 2011
roku dochodzenia o czyn z art. 286 §1 k.k. wykonano niezbędne przesłuchania osób
związanych ze spornym kredytem (łącznie 7 osób). Dodatkowo, do akt włączono kopie
części dokumentów bankowych. Postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2011 roku, sygn.
[...] dochodzenie w przedmiotowej sprawie zostało umorzone. Za podstawę umorzenia
przyjęto brak ustawowych znamion czynu zabronionego – art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. Decyzję tą ponownie zaskarżyła pokrzywdzona, a Sąd Rejonowy w Mrągowie, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2011 roku, utrzymał w mocy postanowienie prokuratora.
W wyniku badania przedmiotowej sprawy Prokurator Okręgowy w Olsztynie wskazał, że wydana decyzja o umorzeniu postępowania co do istoty jest słuszna, bowiem
sprawa ma charakter cywilnoprawny, a wykonane czynności dowodowe nie potwierdziły zarzutu nieprawidłowości w przyjętych przez bank procedurach. Natomiast za
nieprawidłową uznał zastosowaną kwalifikacje prawną, przyjęty opis czynu, a także
brak rozstrzygnięcia w przedmiocie czynu z art. 231 k.k. W związku z powyższym pisemnie zwrócił się do Prokuratora Rejonowego w Mrągowie o uzupełnienie materiału
dowodowego w trybie art. 327 §3 k.p.k. zakreślając termin do 31 lipca 2015 roku. Prokurator Okręgowy w Olsztynie zaznaczył też, że sprawa powyższa była przedmiotem
weryfikacji dokonanej przez prokuratorów III Wydziału Nadzoru nad Postępowaniem
Przygotowawczym w roku 2011 w związku z sygnalizacją przedstawioną przez panią
Poseł Lidię Staroń.
O decyzjach podjętych przez Prokuratora Rejonowego w Mrągowie w przedmiocie
uzupełnienia materiału dowodowego oraz ewentualnym wzruszeniu postanowienia
o umorzeniu dochodzenia Prokurator Okręgowy w Mrągowie powiadomi Prokuraturę
Generalną po dniu 31 lipca 2015 roku.
Z poważaniem
Andrzej Seremet

75. posiedzenie Senatu w dniu 21 maja 2015 r.

119

Odpowiedź
PREZESA SĄDU REJONOWEGO
w MRĄGOWIE
Mrągowo, 15.06.2015 r.
Pan
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W wykonaniu pisma z dnia 29 maja 2015 r. BPS/043-75-3263-SR/15 uprzejmie
informuję, że po uzyskaniu informacji od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Pana Andrzeja Popowicza w sprawie egzekucyjnej sygn. akt [...]
przeciwko dłużniczce Annie W. prowadzonej z nieruchomości położonej w K. gmina S.
oraz analizie powyższych akt wynika, że w dniu 1 czerwca 2015 r. odbyła się druga licytacja tej nieruchomości, która okazała się bezskuteczna z uwagi na brak oferentów.
Również żaden z wierzycieli egzekwujących i hipotecznych nie złożył wniosku o przejęcie nieruchomości na własność, a zatem postępowanie egzekucyjne w tym zakresie
powinno być umorzone w trybie art. 985 k.p.c.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 985 §1 k.p.c. nowa egzekucja
z tej nieruchomości może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
daty drugiej licytacji.
Z poważaniem
PREZES
Sądu Rejonowego w Mrągowie
Bożena Wieczorkiewicz
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Oświadczenie senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Przemysława Błaszczyka oraz Jana Marii Jackowskiego
skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Szanowna Pani Prezydent!
Zwracamy się do Pani z prośbą o podjęcie działań kontrolnych w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kozietulskiego, złożonego przez państwa Hannę i Marka P.
W dniu 15 września 2014 r. Urząd Dzielnicy Warszawa-Żoliborz wystosował do państwa P. pismo, w którym poinformowano zainteresowanych
o możliwości przekształcenia prawa użytkowania we własność, z zastrzeżeniem wniesienia kwoty 140 177,12 zł tytułem pokrycia różnicy pomiędzy
wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania
wieczystego.
Prosimy zatem o informacje, czy w ramach postępowania prowadzonego
w przedmiotowej sprawie brana była w ogóle pod uwagę możliwość przeprowadzenia bezpłatnego przekształcenia na okoliczność tego, że państwo P.
są następcami prawnymi osób, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października
1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
(DzU nr 50, poz. 279). Prosimy o wskazanie stosownego uzasadnienia oraz
ponowne rozpatrzenie sprawy.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Przemysław Błaszczyk
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz
Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego, Pana Przemysława Błaszczyka i Pana Jana Marię Jackowskiego informuję, iż postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kozietulskiego prowadzone jest prawidłowo.
Postępowanie w powyższej sprawie wszczęto na wniosek Państwa Haliny i Marka P. oraz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Skarb” wraz z pozostałymi współużytkownikami wieczystymi. Spółdzielnia nabyła przedmiotową nieruchomość na
mocy aktu notarialnego repertorium z dnia 16 maja 1960 roku. Zgodnie z tym aktem
użytkowanie wieczyste zostało przyznane na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
W związku z tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
przedmiotowej nieruchomości w stosunku do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Skarb” może nastąpić nieodpłatnie. Pozostali współużytkownicy wieczyści nieruchomości, którzy wyodrębnili swe lokale z zasobów Spółdzielni mogą przekształcić się
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jedynie odpłatnie. Muszą oni ponieść koszty wyliczone odpowiednio do udziału przez
rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, które zostały wyliczone w piśmie z 15 września 2014 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 j.t.) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nieodpłatne przekształcenie przysługuje osobom fizycznym, jeżeli użytkowanie wieczyste
uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz
Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub na
podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu
gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Nieodpłatnie mogą
również dokonać przekształcenia spółdzielnie mieszkaniowe lub ich następcy prawni,
będący użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie
nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów,
przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U.
Nr 50, poz. 279). Zgodnie z orzecznictwem sądowym pojęcie „następcy prawnego”
w rozumieniu art. 5 ustawy należy rozumieć w sposób szczególny tzn. że pojęcie to nie
odnosi się do następcy prawnego w drodze sukcesji syngularnej, lecz dotyczy jedynie
następcy prawnego pod tytułem ogólnym. Powyższe potwierdza utrwalone i jednolite
orzecznictwo sądów administracyjnych (wyrok NSA z dnia 17 listopada 2010 r. sygn.
akt I OSK128/10; wyrok NSA z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt I OSK 1687/07;
wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2007 r., sygn. akt. I OSK 763/06; wyrok WSA w Krakowie z 22 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 945/14, wyrok WSA w Warszawie
z 25 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 371/09; wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 658/08), stanowisko doktryny oraz postanowienie
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt TS 104/09.
Celem ustawy przekształceniowej było przyznanie określonej grupie osób rekompensaty z tytułu utraty prawa własności nieruchomości w drodze wywłaszczenia lub
przejęcia na rzecz Skarbu Państwa. Nie każdy zatem przypadek następstwa prawnego
będzie uprawniał do nabycia prawa własności nieruchomości na zasadach preferencyjnych, tj. nieodpłatnie. Następca pod tytułem ogólnym jest z mocy prawa kontynuatorem praw spadkodawcy. Natomiast wszelkie próby zrównania statusu następców
prawnych pod tytułem ogólnym oraz następców prawnych pod tytułem szczególnym
są bezzasadne w świetle prawa cywilnego. Nabycie użytkowania wieczystego od spółdzielni w drodze wyodrębnienia lokalu będzie w tym przypadku następstwem pod
tytułem szczególnym i w świetle orzecznictwa sądowego, nie kwalifikuje się do miana
następstwa prawnego wskazanego w ustawie, które dawałoby prawo do nieodpłatnego
przekształcenia. Państwo Halina i Marek P. lokal swój nabyli aktem notarialnym repertorium z dnia 18 grudnia 2009 roku poprzez umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W związku z tym w świetle obecnie obowiązujących przepisów, nieodpłatne przekształcenie należącego do Państwa P. udziału w prawie użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności jest niemożliwe.
z up. PREZYDENTA M.ST.
WARSZAWY
Jarosław Jóźwiak
Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy
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Oświadczenie senatora Michała Wojtczaka
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
W dniu 19 maja bieżącego roku spotkałem się z przedstawicielkami Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentującymi jednocześnie okręgowe izby pielęgniarek i położnych
oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Zostałem
poinformowany o postulatach, jakie zgłasza to środowisko zawodowe, oraz
o aktualnej sytuacji służby zdrowia. Nie są to problemy mi obce, ponieważ
pełnię również funkcję przewodniczącego Społecznej Rady Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
Informacje, z którymi się zapoznałem, są bardziej niż wysoce niepokojące. Pomijając kwestię wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, która jest zapewne główną przyczyną trwającego protestu, mój głęboki niepokój
budzi niepewność, czy obecnie, a zwłaszcza w najbliższej przyszłości, placówki służby zdrowia, głównie szpitale, będą w stanie zapewnić pacjentom
właściwą opiekę. Liczba pielęgniarek i położnych w Polsce na tysiąc pacjentów już teraz jest o połowę mniejsza od średniej europejskiej. Pielęgniarek
i położnych odchodzących na emeryturę nie są w stanie zastąpić absolwenci,
nawet jeśli wszyscy podjęliby pracę w zawodzie. Ponadto programy werbowania polskich pielęgniarek i położnych prowadzone przez inne kraje bardzo
skutecznie zachęcają osoby nie tylko już pracujące w zawodzie, ale dopiero
kształcące się do wyjazdu do pracy poza Polskę.
Nie chciałbym się rozwodzić nad widocznymi i najpewniej będącymi się
pogłębiać skutkami obecnej sytuacji, ale trudno nie dostrzegać zagrożeń, jakie dla pacjentów niosą na przykład jednoosobowe (z konieczności) nocne
dyżury pielęgniarskie na dużych oddziałach szpitalnych. Jestem zresztą
pewny, że Pani Premier i minister zdrowia zna je i rozumie wystarczająco
dobrze.
W trosce nie tylko o sytuację zawodową pielęgniarek i położnych, ale
bardziej może o prawidłową opiekę i bezpieczeństwo pacjentów proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy istnieje albo przygotowywany jest program poprawy sytuacji materialnej pielęgniarek i położnych?
2. Czy rząd ma plan zachęty do podejmowania kształcenia w tych zawodach?
3. Czy istnieje długofalowy program poprawy wskaźnika opieki pielęgniarskiej, przybliżający Polskę choćby do przeciętnej europejskiej?
Z wyrazami szacunku
Michał Wojtczak
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Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2015.06.25
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez Pana Senatora Michała Wojtczaka
podczas 75. posiedzenia Senatu w dniu 21 maja 2015 r., skierowane do Pani Ewy
Kopacz Prezesa Rady Ministrów, w sprawie postulatów Komitetu Obrony Pielęgniarek
i Położnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
W odniesieniu do kwestii dotyczącej poprawy sytuacji ekonomicznej pielęgniarek
i położnych informuję, że sprawy dotyczące wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
są przedmiotem rozmów prowadzonych przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia
z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Od grudnia 2014 roku do maja 2015
roku odbyło się łącznie 19 spotkań, w tym także, na zaproszenia w województwach
(pomorskim, małopolskim, podlaskim, lubelskim i zachodniopomorskim), w trakcie
których omawiano m.in. przygotowanie mechanizmów zapewniających wynagrodzenie zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami podyplomowymi poprzez systemowe rozwiązania dotyczące określenia minimalnej liczby i poziomu kwalifikacji kadry pielęgniarskiej dla wszystkich zakresów świadczeń i rodzajów
komórek organizacyjnych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.). Przygotowywane rozwiązania powinny przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych przez pielęgniarki i położne. Natomiast z omawianych propozycji działań do zwiększenia finansowania świadczeń
realizowanych przez pielęgniarki i położne powinny przyczynić się w szczególności:
zmiany w tzw. rozporządzeniach koszykowych, wprowadzenie nowych kompetencji
dla ww. kadry, zwiększenie stawek kapitacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej
oraz stawek za osobodzień w opiece długoterminowej, jak również wprowadzenie dodatkowych produktów odrębnie finansowanych, na które będą się składały świadczenia realizowane przez pielęgniarki.
Ponadto, uprzejmie informuję, iż Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia cały czas
prowadzi rozmowy z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych. Na spotkaniach, które odbyły się 30 kwietnia 2015 r. i 9 czerwca 2015 r. z Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek
i Położnych, Minister Zdrowia przedstawił propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, które przyczynią się do poprawy poziomu finansowania i jakości organizacji
pracy pielęgniarek i położnych.
Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który określa kwalifikacje
i minimalne wymagania dotyczące pielęgniarek i położnych w realizacji poszczególnych świadczeń, poprzez wskazanie liczby równoważników etatów dla pielęgniarek
i położnych. Projekt ten został przesłany do konsultacji NRPiP oraz OZZPiP. Ustalono, że strona społeczna odniesie się do propozycji zmian w projekcie rozporządzenia
koszykowego z zakresu leczenia szpitalnego i zaakceptuje je lub ewentualnie zostaną
uzgodnione inne zapisy wynikające z racjonalnych argumentów obu stron. Po zaakceptowaniu zmian przez stronę społeczną i Ministerstwo Zdrowia zostaną podjęte
działania legislacyjne w tym zakresie.
Odnosząc się do 2 i 3 pytania dotyczącego planów zachęty do podejmowania kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej oraz programów długofalowych poprawiających wskaźnik opieki pielęgniarskiej informuję, że Ministerstwo Zdrowia podjęło już
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działania mające na celu zabezpieczenie kształcenia pielęgniarek i położnych. W nowej
perspektywie finansowej 2014–2020 w Ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego
zaplanowano realizację działań, których celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych.
W jej ramach zaplanowano realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych, ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów w celu zapewnienia właściwej liczby pielęgniarek i położnych
w polskim systemie opieki zdrowotnej. Ten typ programów rozwojowych będzie służył m.in. poprawie programów praktyk i staży oraz wzmocnieniu współpracy pomiędzy uczelniami kształcącymi na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a podmiotami
leczniczymi. Dodatkowo, programy rozwojowe służyć będą wzmocnieniu atrakcyjności
kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, m.in. poprzez rozwój systemu stypendialnego. Ponadto przewidziano realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia pielęgniarek i położnych, obejmujących tworzenie odrębnych centrów symulacji medycznej oraz rozwój systemu praktycznego nauczania klinicznego i egzaminowania studentów kierunków pielęgniarstwo
i położnictwo. Powyższe działania będą wspierane finansowo ze środków unijnych i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, W ramach
PO WER zaplanowano, że docelowa wartość wskaźnika w 2023 roku – dodatkowa liczba
osób, które dzięki wsparciu programu uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej wyniesie 10 625 osób, natomiast liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo do 2023 r. została określona na poziomie 42 programów.
Niezależnie od powyższych działań, Ministerstwo Zdrowia dostrzegając problem
dotyczący możliwości wystąpienia niedoborów personelu pielęgniarskiego w dłuższej
perspektywie czasu, wprowadziło od 2007 roku nowy zawód – opiekuna medycznego,
którego zadaniem jest pomoc osobie chorej i niesamodzielnej. Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej osoby profesjonalnie przygotowanej do wykonywania czynności
higieniczno-opiekuńczych powinno przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pielęgniarki. Obecnie kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego
ukończyło już ponad 20 tys. osób.
Ponadto, PO WER przewiduje wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych. Docelowa liczba osób objętych kształceniem podyplomowym w perspektywie 2014–2020 została ustalona na poziomie 20 tys. pielęgniarek i położnych, z czego
10 tys. – zgodnie z założeniami – będzie mogło skorzystać ze szkoleń do 2018 roku.
Ponadto, informuję, że we współpracy ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek
i położnych została przeprowadzona szczegółowa analiza zagadnień związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej. Prace te były prowadzone w ramach
dwóch Zespołów merytorycznych.
W ramach Zespołu do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia
2012 r. (Dz. Urzęd. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 12 i 32), zostały przeanalizowane propozycje zmian do obowiązujących uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem
zawodów pielęgniarki i położnej. Natomiast w ramach Zespołu do spraw analizy i oceny
zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia
kryteriów będących podstawą, ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzęd.
Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 13, poz. 86, z 2013 poz. 26), wypracowano rekomendacje
dotyczące struktury i organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
i położne w wybranych obszarach ochrony zdrowia oraz kształcenia przeddyplomowego.
Informacje wypracowane w ramach prac Zespołów merytorycznych są na bieżąco wykorzystywane przez Ministerstwo Zdrowia do planowania strategicznego.
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Cieślukowski
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Oświadczenie senatora Michała Wojtczaka
skierowane do prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka
Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie informacji oraz o podjęcie ewentualnych działań
w odniesieniu do prawdopodobnego uchybienia legislacyjnego dotyczącego
redakcji art. 4 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121).
Obecna konstrukcja wskazanej normy różni się od normy pierwotnej.
Ustawodawca w art. 4 pkt 2 lit. za ustawy systemowej określił katalog podmiotów uznanych za inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące
– w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu
lub przygotowania zawodowego – zaliczając do nich: jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu, jednostki naukowe, organizacje
pracodawców, związki zawodowe, ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki
poradnictwa zawodowego i psychologicznego.
Wątpliwości budzi zawarte w art. 4 pkt 2 lit. za in fine określenie „korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków
krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU z 2014 r., poz. 1448 i 1856) albo ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2014 r.,
poz. 1649)”.
Problem legislacyjny dotyczy innej redakcji treści art. 4 pkt 2 lit. za
w ustawie wprowadzającej tę normę niż redakcja treści normy w obecnie
obowiązującym tekście jednolitym ustawy. Norma art. 4 pkt 2 lit. za została
dodana przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1366), która weszła w życie z dniem
1 listopada 2005 r. Potwierdzona została przez art. 44 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2006 r. nr 227,
poz. 1658), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
W tekście ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., jak również w tekście ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. określenie „korzystające z publicznych” wyraźnie
stanowi odrębną od pozostałych dwunastu wyżej wymienionych w tekście
ustawy tiret jednostkę redakcyjną. Świadczy o tym umiejscowienie tego określenia w innej niż w przypadku pozostałych tiret odległości od marginesu.
Zgodnie z §58 ust. 3 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
punkty, litery i tiret rozpoczyna się na wysokości początku wprowadzenia
do wyliczenia. W tekście jednolitym ustawy systemowej z dnia 8 stycznia
2007 r. (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74) uwzględniającym między innymi zmiany wprowadzone w drodze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także zmiany wprowadzone w drodze ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, układ redakcyjny normy z art. 4 pkt 2 lit. za różnił się od swojej pierwotnej postaci w ten
sposób, że odległość od marginesu określenia „korzystające z publicznych”
zwiększono, zrównując ją z odległością pozostałych liter od marginesu.
Prawdopodobnie w procesie ogłaszania tekstu jednolitego z dnia 8 stycznia 2007 r. ustawy systemowej doszło do błędu. Ów błąd był powielany
w kolejnych tekstach jednolitych ustawy systemowej i znajduje się również
w obowiązującym tekście jednolitym. Rozbieżność pomiędzy tekstem ogłoszonym a tekstem oryginału ma istotne konsekwencje. Obecna redakcja normy art. 4 pkt 2 lit. za w tekście jednolitym ustawy systemowej nastręcza
wątpliwości dotyczących tego, czy określenie „korzystające z publicznych”
jest odrębną jednostką redakcyjną, czy też jednym z tiret. Bez analizy tek-
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stu pierwotnego wykładnia literalna obecnego tekstu może prowadzić do
wniosku, że płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne są wszystkie
podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, jeżeli korzystają z publicznych środków wspólnotowych i publicznych
środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo
decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Z uwagi na to, iż problem dotyczy wielu podmiotów organizujących staże współfinansowane ze środków europejskich, istotne jest ustalenie zasad
podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.
Z wyrazami szacunku
Michał Wojtczak

Odpowiedź
Warszawa, 6 lipca 2015 r.
Pani
Maria Pańczyk-Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Michała Wojtczaka
podczas 75. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 maja 2015 r.,
dotyczącym redakcji art. 4 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689) uprzejmie informuję,
co następuje.
Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366)
zmieniono m.in. ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.). Jedna ze zmian polegała na dodaniu
w art. 4 w pkt 2 nowej jednostki redakcyjnej – lit. za. Została ona zredagowana w formie wyliczenia kolumnowego poprzedzonego wprowadzeniem do wyliczenia, a zakończonego częścią wspólną dla wszystkich tiretów wymienionych w tej jednostce redakcyjnej. W ogłoszonym tekście część wspólna została wyraźnie wyodrębniona (rozpoczyna się półpauzą na wysokości litery „za”) i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.
Taką konstrukcję wprowadzanego przepisu potwierdza również analiza dokumentów
przygotowywanych w toku prac legislacyjnych (druk sejmowy IV.4030).
Kolejne zmiany brzmienia art. 4 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzono:
1) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658), oraz
2) ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 176, poz. 1243).
Przepis art. 4 pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), został ogłoszony
w Dzienniku Ustaw w następującej formie: półpauza rozpoczynająca część wspólną
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została zrównana w jednej linii z dwunastoma tiretami wyliczającymi „podmioty kierujące” określone w lit. za, jednak tekst części wspólnej (kolejne wersy), został zrównany
z tekstem wprowadzenia do wyliczenia i pozostał wysunięty w stosunku do tiretów
zawierających wyliczenie, wskazujące na istnienie części wspólnej.
Zauważyć również należy, iż rządowy projekt tej ustawy (druk V.963) zredagowano
w sposób wyraźnie wskazujący na istnienie części wspólnej wyliczenia. Zrównanie
półpauz do tej samej kolumny, które mogło wprowadzać wątpliwości co do interpretacji przepisu, nastąpiło na etapie sprawozdania Komisji Gospodarki oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk V.1010). Tak też uchwalono tę ustawę
w dniu 6 grudnia 2006 r.
W dniu 24 stycznia 2007 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 11, poz. 74).
W ogłoszonym tekście jednolitym ustawy, w art. 4 pkt 2 lit. za, trafnie zachowano
redakcję, w której półpauza rozpoczynająca część wspólną do wyliczenia została zrównana w jednej linii z dwunastoma tiretami wyliczającymi „inne podmioty kierujące”,
a tekst części wspólnej (kolejne wersy), został zrównany z tekstem wprowadzenia do
wyliczenia, pozwalając na prawidłową interpretację przepisu.
Ostateczne brzmienie, obowiązujące obecnie, art. 4 pkt 2 lit. za nadała ustawa
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1243), Został on zredagowany technicznie w ten sam sposób jak w Dzienniku Ustaw z 2006 r.
(Nr 227, poz. 1658), a także z 2007 r. (Nr 11, poz. 74). Należy tu wspomnieć, że
w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk V.1443), jak również
w sprawozdaniu Komisji Pracy oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk V.1870) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk
nr 1443) oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293), część wspólną po wyliczeniu dwunastu tiretów wyodrębniono w sposób wyraźny i niebudzący
wątpliwości co do interpretacji przepisu.
Kolejne obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostało ogłoszone w dniu 4 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1585). Art. 4 pkt 2 lit. za został
zredagowany technicznie w ten sam sposób, co w poprzednich tekstach. Dwanaście
tiretów wyliczenia pozostało zrównane w jednej kolumnie z półpauzą poprzedzającą
część wspólną wyliczenia, jednak sam tekst części wspólnej był zrównany z tekstem
wprowadzenia do wyliczenia (w odróżnieniu od treści tiret), nadal pozwalając na prawidłową interpretację przepisu.
W dniu 4 grudnia 2013 r. ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442). Przepis, który jest przedmiotem niniejszej analizy, nie był od czasu ogłoszenia tekstu jednolitego w roku 2009 nowelizowany. Tekst ogłoszony w dniu 4 grudnia 2013 r. zawierał, w art. 4 pkt 2 lit. za, różnicę
w stosunku do poprzednich tekstów ww. aktu, polegającą na zrównaniu tekstu części
wspólnej wyliczenia i cofnięciu go w stosunku do tekstu wprowadzenia do wyliczenia.
Taki zabieg zasugerował istnienie wyliczenia złożonego z trzynastu tiretów w tej jednostce redakcyjnej (lit. za). Zatem w tym momencie powstała niezgodność pomiędzy ogłoszonym tekstem jednolitym z 2013 r. a tekstem autentycznym, stanowiącym podstawę
przygotowania kolejnych tekstów jednolitych, który w tym przypadku stanowił tekst
jednolity ustawy z roku 2009. Redakcja taka została powtórzona w następnym tekście
jednolitym ogłoszonym w dniu 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).
Niezależnie od stwierdzenia błędu występującego w obecnie obowiązującym tekście
jednolitym ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 121) należy podkreślić, iż obecna, nieprawidłowa, redakcja art. 4
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pkt 2 lit. za ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie uniemożliwia dokonania prawidłowej wykładni tego przepisu.
Przepis art. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zawiera objaśnienia użytych w ustawie określeń. W jego pkt 2 wskazano,
poprzez wyliczenie, podmioty, które w ustawie kryją się pod pojęciem „płatnika składek” – są nimi m.in. pracodawcy, powiatowy urząd pracy, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, podmiot wypłacający stypendium sportowe. Dodana do tego wyliczenia,
w roku 2005, litera „za”, jako płatnika składek wskazuje inne niż powiatowe urzędy
pracy podmioty kierujące – w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie
szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego – którymi są:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.
– Ochotnicze Mufce Pracy,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe.
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego,
– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu,
– jednostki naukowe,
– organizacje pracodawców,
– związki zawodowe,
– ośrodki doradztwa rolniczego.
– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.
Każde z powyższych tiretów zawiera wyraźne wskazanie podmiotu lub podmiotów
kierujących, innych niż powiatowe urzędy pracy, które w rozumieniu ustawy, jako
płatnicy składek, wykonują zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone
ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ostatnie, trzynaste tiret (wg tekstu jednolitego ustawy z roku 2015), sformułowane zostało w poniższy sposób:
„– korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1448 i 1856) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649)”.
Z powyższego brzmienia wynika, że nie zawiera ono wskazania żadnego podmiotu,
lecz rozpoczyna się od imiesłowu przymiotnikowego. Tym samym, pomimo umieszczenia tego tekstu jako ostatnie tiret wyliczenia, z analizy treści wynika, iż jest on częścią
wspólną dla umieszczonych wcześniej jednostek redakcyjnych.
Odnosząc się do działań podejmowanych w niniejszej sprawie, należy zauważyć,
że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.),
błędy w tekście jednolitym aktu normatywnego polegające na niezgodności jego tekstu ogłoszonego w dzienniku urzędowym z tekstem aktu uwzględniającym wszystkie
zmiany dokonane do czasu ogłoszenia tekstu jednolitego prostuje się w formie obwieszczenia. Sprostowania błędu w tekście jednolitym aktu prawnego dokonuje organ,
który ogłosił tekst jednolity. W przypadku ustaw błędy prostuje Marszałek Sejmu.
W przedmiotowej sprawie błąd dotyczy kolejno dwóch ogłoszonych w latach 2013
i 2015 tekstów jednolitych. Jak wskazuje się w doktrynie, w przypadku błędu popełnionego podczas opracowania danego tekstu jednolitego wykrytego dopiero po
ogłoszeniu kolejnego tekstu jednolitego, sprostowanie musi objąć oba teksty jednolite. Tym samym, w analizowanym przypadku należałoby sprostować obydwa teksty
jednolite.
W związku z powyższym, Rządowe Centrum Legislacji, po otrzymaniu informacji
o zaistniałej nieprawidłowości, wystąpiło do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o sprostowanie błędu w przedmiotowych tekstach jednolitych ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
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Jednocześnie pragnę poinformować, że w roku 2013 – z inicjatywy Rządowego
Centrum Legislacji – zgodnie z zaleceniem Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia
4 października 2012 r., wprowadzono obowiązek stosowania ujednoliconego wzoru
formatowania tekstu (szablonu), przygotowanego w Centrum, w celu ujednolicenia
formatu przygotowywanych rządowych projektów aktów normatywnych. Natomiast
w dniu 24 lipca 2014 r. szefowie Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji, przyjęli deklarację
w sprawie stosowania stylów zdefiniowanych w szablonie przy przekazywaniu aktów
prawnych między tymi instytucjami.
Celowość wprowadzonego rozwiązania wiąże się z zapewnieniem jednolitej postaci projektów aktów normatywnych przez poszczególne podmioty przy równoczesnym
zaoszczędzeniu czasu przeznaczanego na konwersję dokumentów na poszczególnych
etapach procesu legislacyjnego oraz podczas ogłaszania. W konsekwencji, stosowanie
jednolitego szablonu do przygotowywania aktów prawnych znacznie zmniejszy ryzyko
powstawania błędów będących przedmiotem niniejszej informacji.
Maciej Berek
Prezes
Rządowego Centrum Legislacji

