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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Samorządy z mojego okręgu wyborczego oraz organizacje pozarządowe 
od kilku lat zabiegają o budowę stacjonarnego hospicjum w centrum Subre-
gionu Północnej Wielkopolski, w Pile. Stowarzyszenie Pomocy Chorym imie-
nia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej prowadzi zbiórki i akcje społeczne 
na rzecz tej budowy. Samorząd Piły przekazał stowarzyszeniu grunt pod 
budowę. Trwają prace projektowe. Jednakże, zgodnie z zamiarem inicjato-
rów powstania pilskiego hospicjum, głównym źródłem finansowania przed-
sięwzięcia mają być środki z Unii Europejskiej.

Zaniepokojenie wzbudzają prace zmierzające do tworzenia mapy po-
trzeb zdrowotnych w kraju i regionie. W związku z tym proszę Pana Ministra 
o odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy warunkiem pozyskania środków unijnych na budowę hospicjum 
jest umieszczenie go na regionalnej mapie potrzeb zdrowotnych?

2. W jaki sposób inicjatorzy powstania hospicjum mogą wpłynąć na 
umieszczenie go na wspomnianej mapie?

3. Czy prawdą jest, że w przyszłości kontraktowanie przez oddziały NFZ 
usług zdrowotnych, w tym hospicyjnych, warunkowane będzie umieszcze-
niem zakładu opieki zdrowotnej na mapie potrzeb zdrowotnych?

Mieczysław Augustyn

Odpowiedź

Warszawa, 2015.07.24

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Mieczysława Augusty-

na na 77. posiedzeniu Senatu, w dniu 25 czerwca 2015 r. dotyczące tworzenia map 
potrzeb zdrowotnych, uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z zapisami przyjętego w dniu 20 lipca br. przez Komitet Koordynacyjny 
ds. Polityki Rozwoju dokumentu „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020 
Krajowe Strategiczne Ramy” (dalej: Policy paper), co do zasady wszelkie inwestycje 
w obszarze zdrowia finansowane ze środków funduszy strukturalnych, powinny być 
podejmowane w oparciu o system mapowania potrzeb zdrowotnych.

Jednocześnie jednak, Policy Paper przewiduje pewne – ściśle określone – wyjątki 
od ww. zasady – w tym m.in. w zakresie wsparcia podmiotów opieki długoterminowej, 
geriatrycznej, hospicyjnej oraz paliatywnej. Wymaganiem warunkującym skorzysta-
nie z ww. derogacji – zgodnie z ustaleniami z negocjacji, które odbyły się w Brukseli 
25 czerwca br. – jest przesłanie przez Polskę dodatkowego uzasadnienia oraz opisu 
polskiego systemu opieki długoterminowej, geriatrycznej, hospicyjnej oraz paliatyw-
nej (z uwzględnieniem opieki zdrowotnej i społecznej), które pozwolą na podjęcie osta-
tecznych rozstrzygnięć w przedmiotowym zakresie. Należy mieć na uwadze, że – zgod-
nie z ustaleniami z ww. negocjacji – przedmiotowa derogacja: (1) nie obejmowałaby 
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wsparcia na rzecz szpitali w wyżej wymienionych obszarach, (2) musi uwzględniać 
rozróżnienie pomiędzy infrastrukturą społeczną oraz infrastrukturą zdrowotną, a tak-
że (3) uwzględniać zasady deinstytucjonalizacji opieki nad pacjentem.

Należy podkreślić, że potencjalnym źródłem finasowania inwestycji polegającej na 
budowie hospicjum może być Regionalny Program Operacyjny. Jednakże ostateczna 
decyzja w tym zakresie należy do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i zależy 
m.in. od zapisów dot. wsparcia obszaru zdrowia zawartych w dokumencie Szczegóło-
wy Opis Osi Priorytetowych RPO WW, który jest w trakcie opracowywania.

Celem przeprowadzanych analiz w ramach map potrzeb zdrowotnych jest obiek-
tywne (tj. wynikające z danych) określenie obecnej oraz prognozowanej sytuacji de-
mograficznej i zdrowotnej społeczności, w odniesieniu do dostępnych zasobów i in-
frastruktury ochrony zdrowia oraz wskazanie obszarów wymagających podjęcia od-
powiednich działań ze strony państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 
nr 210 poz. 2135), sporządzenie map potrzeb zdrowotnych ma na celu między innymi 
umożliwienie opiniowania celowości inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz two-
rzenie ram regionalnej polityki zdrowotnej, która to będzie podstawą przy tworzeniu 
planu zakupów na następny rok przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Ideą ww. przepisów jest prognozowanie poziomu przyszłych potrzeb (mapy) 
oraz wskazanie, które z nich w pierwszej kolejności (priorytety) powinny być reali-
zowane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, co pozwoli na 
zabezpieczenie w jak największym stopniu zapotrzebowania na świadczenia opieki 
zdrowotnej na danym terenie.

W związku z powyższym nie ma możliwości założenia z góry, tj. przed procesem 
analitycznym, wniosków o potrzebach zdrowotnych ludności. Funkcjonujące podmio-
ty wykonujące działalność leczniczą, będą uwzględnione w części regionalnej mapy 
potrzeb zdrowotnych dotyczącej analizy stanu i wykorzystania zasobów.

Pierwsze dwie mapy potrzeb zdrowotnych sporządza minister właściwy do spraw 
zdrowia do dnia:

1) 1 kwietnia 2016 r. – w przypadku map sporządzanych na okres od dnia 
30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

2) 31 maja 2018 r. – w przypadku map sporządzanych na okres od dnia 1 stycznia 
2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Mapy te sporządza się wyłącznie w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej 
z zakresu leczenia szpitalnego, co wynika z art. 19 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z założeniami ustawowymi hospicja zostaną uwzględnione w mapach po-
trzeb zdrowotnych w 2022 r., co wynika z faktu, iż dwie pierwsze mapy obejmą tylko 
leczenie szpitalne, jednakże w związku z planowanym nowym projektem unijnym, 
prawdopodobnie zaistnieje możliwość wcześniejszego uwzględnienia podmiotów lecz-
niczych realizujących świadczenia opieki hospicyjnej.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Wiesława Dobkowskiego 
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 
oraz do prezesa Krajowej Rady Notarialnej Mariusza Białeckiego

Szanowni Panowie!
Na mocy aktu notarialnego sporządzonego przed notariusz Joannę Kali-

nę w dniu 28 czerwca 2011 r. Henryk i Józef J. nabyli nieruchomość.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 29 marca 2012 r. uzgod-

niono treść księgi wieczystej w ten sposób, że jedynie 1/2 nieruchomości 
stała się własnością nabywców. Okoliczności mogą wskazywać, że doszło 
do niedopełnienia obowiązków przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Prosimy o sprawdzenie pod tym kątem działań notariusza, a Pana Proku-
ratora także o sprawdzenie innych okoliczności tej bulwersującej sprawy.

Wiesław Dobkowski 
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 9.08.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, że nadesłane przy piśmie z dnia 01 lipca 2015 r. sygn. 

BPS/043-77-3302-PG/I5 oświadczenie senatorów: Pana Wiesława Dobkowskiego 
oraz Pana Grzegorza Wojciechowskiego, złożone na 77. posiedzeniu Senatu w dniu 
25 czerwca 2015 r., zostało potraktowane jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa i przekazane Prokuratorowi Okręgowemu w Rzeszowie celem nada-
nia biegu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz 
Pierwszy Zastępca 
Prokuratora Generalnego
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Odpowiedź 
PREZESA 
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ

Warszawa, 10.07.2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
po zapoznaniu się z pismem Pana Marszałka z dnia 1 lipca 2015 r,, które wpły-

nęło do Krajowej Rady Notarialnej w dniu 7 lipca 2015 r. (znak: BPS/043-77-3302- 
-KRN/15) i załączonym do niego oświadczeniem, złożonym przez senatorów Wie-
sława Dobkowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego na 77. posiedzeniu Senatu RP 
w dniu 25 czerwca 2015 r. – dotyczącym działalności not. Joanny Kaliny, prowa-
dzącej kancelarię notarialną w Milanówku – uprzejmie informuję, że Krajowa Rada 
Notarialna postanowiła przekazać pismo Pana Marszałka do Rady Izby Notarialnej 
w Warszawie, jako właściwej, z uwagi na miejsce siedziby kancelarii notarialnej, ce-
lem rozpoznania sprawy.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim faktem, że Krajowa Rada Notarialna 
nie jest uprawniona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo 
o notariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 164 ze zm.) do merytorycznego rozpoznawania 
skarg lub interwencji w indywidualnych sprawach notariuszy, a zakres kompetencji 
Krajowej Rady Notarialnej został określony w art. 40 wyżej powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 35 i 44 ustawy – Prawo o notariacie, uprawnienie do sprawowania 
nadzoru, w tym rozpatrywania skarg i interwencji w sprawach dotyczących wyko-
nywania obowiązków przez notariuszy posiada, z ramienia samorządu notarialnego, 
właściwa rada izby notarialnej.

Z poważaniem 
 
PREZES 
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ 
Mariusz Białecki
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Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
RADY IZBY NOTARIALNEJ 
w WARSZAWIE

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Szanowny Pan 
Marszałek Senatu RP 
Bogdan Borusewicz

W związku z treścią pisma z dnia 1 lipca 2015 roku kierowanego do Krajowej Rady 
Notarialnej, a przekazanego do załatwienia do Rady Izby Notarialnej w Warszawie 
uprzejmie informuję, że dnia 23 czerwca 2014 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości 
Pani Joanna Kalina została odwołana z funkcji notariusza. Z uwagi na to Izba Nota-
rialna w Warszawie nie jest uprawniona do podjęcia czynności nadzorczych.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Łaski 
WICEPREZES 
Rady Izby Notarialnej
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Oświadczenie senatorów Wiesława Dobkowskiego, 
Izabeli Kloc, Mieczysława Gila 

oraz Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowni Państwo!
Następca prawny Przedsiębiorstwa Budowy Huty Warszawa przeka-

zał Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Wierzbą” zakładowe lokale mieszkal-
ne. W dniu 15 czerwca 2000 r. burmistrz gminy Warszawa-Bielany doko-
nał sprzedaży niniejszej nieruchomości położonej przy ulicy Przybyszew-
skiego 42 za kwotę 6522 zł. W budynku znajdowało się sześć lokali, po 
około 60 m2 każdy. W toku postępowania administracyjnego Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 1 sierpnia 2001 r. orzekł o niezgodności 
z prawem uchwały, na mocy której nastąpiła sprzedaż wyżej wymienionej 
nieruchomości. Pomimo to wyrok dotychczas nie został wykonany, trwa 
czyszczenie kamienic, a ich lokatorzy są sukcesywnie eksmitowani. Obecnie 
eksmisja dotyczy ponad 90-letniej osoby, która zamieszkuje tamtejszy lokal 
od czasu oddania budynku do użytku, tj. od 1957 r. Zaznaczamy, że budyn-
ki te zostały wybudowane z funduszu mieszkaniowego Przedsiębiorstwa 
Budowy Huty Warszawa, w tym ze znacznym wkładem lokatorów.

Prosimy o szczegółowe zbadanie okoliczności tej bulwersującej sprawy. 
W szczególności prosimy o podjęcie działań mających na celu uznanie za nie-
ważne czynności, które były wykonane ze złamaniem prawa lub z rażącym 
jego naruszeniem.

Pana Prokuratora Generalnego prosimy o potraktowanie niniejszego 
oświadczenia również jako zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa przez osoby, które bezprawnie legalizowały działa-
nia, włączając w to sędziów i notariuszy działających wbrew prawu i zasa-
dom współżycia społecznego. Prosimy także Pana Prokuratora Generalnego 
o sprawdzenie, czy ktoś celowo nie dopuścił do przedawnienia karalności 
przestępstw, w tym popełnionych w ramach działania w zorganizowanej 
grupie przestępczej.

Podkreślenia wymaga fakt, że lokatorzy wielokrotnie o przestępstwach 
informowali zarówno organy prokuratury, jak i prokuratora generalnego. Pro-
simy o podjęcie natychmiastowych działań w celu wstrzymania wszelkich 
bezprawnych czynności egzekucyjnych w stosunku do wymienionego loka-
lu. Prosimy również o zbadanie, jakie przeszkody spowodowały, że wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I SA 981/01) do tej pory nie 
został wykonany. Do refleksji Pana Prokuratora Generalnego pozostawiamy 
pismo o sygn. PG IV Ko2/125/12 z dnia 30 marca 2012 r.

Wiesław Dobkowski 
Izabela Kloc 
Mieczysław Gil 
Grzegorz Wojciechowski
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 3.08.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z nadesłaniem przez Pana Marszałka tekstu oświadczenia senatora Wie-

sława Dobkowskiego złożonego wspólnie z trzema innymi senatorami podczas 77. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. w kwestii nieprawidłowości związa-
nych z eksmisją lokatorów z nieruchomości budynkowej przy ul. Przybyszewskiego 42 
w Warszawie uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniają-
cego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie nie stwierdzono, by w poruszonych 
przez senatorów w oświadczeniu kwestiach miały miejsce nieprawidłowości świadczą-
ce o tym, że do eksmisji lokatorów z lokali mieszkalnych położonych w powyższej nie-
ruchomości doszło z naruszeniem prawa oraz uzasadnionych interesów tych osób.

Na podstawie ustaleń faktycznych poczynionych przez Prokuraturę Okręgową 
w Warszawie należy stwierdzić, że nieruchomość budynkową położoną w Warszawie 
przy ul. Przybyszewskiego 42 rozpoczął wznosić Pan Mieczysław W. jeszcze w okresie 
przedwojennym, jako podpiwniczony, dwupiętrowy dom mieszkalny.

Do 1939 r. budowę tego domu zakończono na etapie wzniesienia parteru i pokry-
cia go dachem.

W okresie powojennym Pan Wojciech W. nie dokończył budowy obiektu, ponieważ 
decyzją byłego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 17 maja 1955 r., 
odmówiono mu przyznania własności czasowej gruntu. W związku z powyższym w li-
stopadzie 1956 r. Przedsiębiorstwo Budowy Huty Warszawa rozpoczęło dalsze prace 
budowlane związane z dokończeniem budowy przedmiotowego budynku mieszkalne-
go, wykorzystując do nadbudowy istniejące elementy konstrukcyjne tego obiektu.

Podjęte roboty budowlane były kontynuacją budowy i modernizacją budynku 
wzniesionego przed wojną.

Przedsiębiorstwo Budowy Huty Warszawa zostało przekształcone w Przedsiębior-
stwo Budownictwa i Robót Chemoodpornych „Budokor”, a następnie w spółkę akcyj-
ną, która podjęła starania zmierzające do przekazania budynku na własność Gminy 
Warszawa-Bielany.

Z uwagi na brak zainteresowania władz gminy tym budynkiem, ten zakładowy 
obiekt został przekazany nieodpłatnie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Wierz-
bą” w Warszawie.

W dniu 12 kwietnia 1996 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Wierzbą” wystąpiła do 
Gminy Warszawa-Bielany z wnioskiem o wydanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu 
na jej rzecz nieruchomości budynkowej przy ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie.

Gmina odmówiła SM „Pod Wierzbą” nieodpłatnego oddania tejże nieruchomości 
i uchwałą podjętą w dniu 18 lutego 2000 r. Rada Gminy Warszawa-Bielany wyraziła 
zgodę na sprzedaż tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz spadkobier-
czyń Pana Mieczysława W., który w 1994 r. podjął starania o odzyskanie przedmioto-
wej nieruchomości.

Spadkobierczynie Pana Mieczysława W. w osobach Hanny C. i Joanny W. jeszcze 
w 1996 r. złożyły stosowny wniosek w powyższym zakresie.

Umową z dnia 15 czerwca 2000 r. Gmina Warszawa-Bielany zawarła z Hanną C. 
i Joanną W. umowę sprzedaży na ich rzecz całej nieruchomości budynkowej przy 
ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie.

Uchwałę Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 18 lutego 2000 r. Nr 263/11/00 
zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego – SM „Pod Wierzbą” i wyrokiem 
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z dnia 1 sierpnia 2001 r. sygn. akt I SA 981/01 Naczelny Sąd Administracyjny w War-
szawie orzekł o niezgodności zaskarżonej uchwały z prawem ze względów formalno-
prawnych, bowiem uchwała ta wskazywała nabywców nieruchomości, zanim jeszcze 
został oficjalnie w Urzędzie Gminy Warszawa-Bielany wywieszony stosowny wykaz 
nieruchomości z zaznaczeniem, że nieruchomość przy ul. Przybyszewskiego 42 w War-
szawie jest przeznaczona do sprzedaży na rzecz spadkobierców dawnego właściciela.

Powyższe sądowe stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy War-
szawa-Bielany, nie dawało jednak podstawy prawnej do uznania umowy sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie za nieważ-
ną, czemu dał wyraz Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu prawomocnego 
wyroku z dnia 20 września 2005 r. wydanego w sprawie z powództwa SM „Pod Wierzbą” 
w Warszawie przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa oraz Hannie C. i Jolancie W. 
o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Rozstrzyg- 
nięcie to jest prawidłowe i nie nasuwa zastrzeżeń. Orzeczenie to jest zgodne z jednoli-
tym i utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego w tego rodzaju sprawach.

W budynku przy ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie jest ogółem 6 lokali miesz-
kalnych, z czego 2 lokale mieszkalne zajmują nabywczynie budynku, zaś z pozosta-
łych 3 lokali mieszkalnych zostały na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 
wyeksmitowane zajmujące je rodziny.

Aktualnie toczy się już ostatnie z postępowań eksmisyjnych, dotyczące Pani Lu-
cyny F.

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejo-
nowego dla Warszawy-Żoliborza z dnia 20 lutego 2014 r., którym to orzeczeniem Sąd 
nakazał Pani Lucynie F. opuszczenie zajmowanego lokalu mieszkalnego i opróżnienie 
go wraz z pomieszczeniem piwnicznym oraz wydanie właścicielkom.

W wyroku powyższym zostało przyznane Pani Lucynie F. prawo do lokalu socjalnego.
Z uwagi na prawomocność wyroku eksmisyjnego i zaopatrzenie go w klauzulę wy-

konalności, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe 
w Warszawie wszczął postępowanie egzekucyjne i wezwał Panią Lucynę F. do dobro-
wolnego opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Komornik powiadomił najemczynię lokalu, że wystąpi do Urzędu Miasta Stołecz-
nego Warszawy – Urzędu Dzielnicy Bielany o wskazanie lokalu socjalnego zgodnie 
z treścią tytułu wykonawczego i dopiero po wskazaniu przez ten Urząd takiego lokalu, 
przystąpi do czynności wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości lokalo-
wej zajmowanej dotychczas przez eksmitowaną.

Reasumując poczynione w sprawie ustalenia należy stwierdzić, iż wbrew suge-
stiom podniesionym w nadesłanym przez Pana Marszałka oświadczeniu senatorów 
w przedmiotowej sprawie nie ustalono, by podejmowane przez sądy i organy admini-
stracji rozstrzygnięcia były wadliwe oraz by istniały podstawy prawne do ich zakwe-
stionowania przez prokuratora.

W szczególności należy podkreślić, iż toczące się w stosunku do Pani Lucyny F. 
postępowanie egzekucyjne, odbywa się z zachowaniem wszelkich norm procedural-
nych i nie są w nim podejmowane czynności noszące znamiona bezprawności.

W związku z wezwaniem w oświadczeniu do „refleksji” Prokuratora Generalnego 
nad pismem Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej z dnia 
30 marca 2012 r. nr PG IV Ko2 125/12 skierowanym do Prokuratury Apelacyjnej 
w Warszawie w kwestii rozważenia konieczności i potrzeby podjęcia przez prokuratora 
działań cywilistycznych zmierzających do unieważnienia umowy sprzedaży nierucho-
mości budynkowej przy ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie, to pismo to wzbudza 
tylko jedną refleksję, a mianowicie, że organy prokuratury mają do czynienia często-
kroć z prośbami nierzetelnych petentów, którzy poprzez zatajanie pewnych okolicz-
ności i brak zrozumienia oczywistych kwestii im wyjaśnianych, angażują w trybie 
skargowym jednostki organizacyjne prokuratury wszystkich możliwych szczebli, bez 
jakiejkolwiek uzasadnionej potrzeby.

Odnośnie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
1 sierpnia 2001 r. sygn. akt I SA 981/01 orzekającego o niezgodności z prawem 
uchwały Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 18 lutego 2000 r. Nr 263/11/ należy 
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nadto zauważyć i podkreślić, że uchwala ta utraciła moc prawną z dniem orzeczenia 
o jej niezgodności z prawem. Orzeczenie NSA wywołało skutek prawny ex nunc, czyli 
powyższa uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany utraciła moc z dniem 1 sierpnia 
2001 r., a więc z dniem orzeczenia przez NSA o jej niezgodności z prawem, a nie 
z dniem jej podjęcia.

Tym samym stwierdzenie niezgodności z prawem powyższej uchwały organu Gmi-
ny Warszawa-Bielany przez NSA, nie mogło spowodować automatycznego unieważ-
nienia czynności prawnych podjętych na podstawie i w wykonaniu tejże uchwały.

Brak możliwości stwierdzenia nieważności umowy sprzedaży przedmiotowej nie-
ruchomości budynkowej przy ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie nie był zatem na-
stępstwem braku wykonania wskazanego wyżej wyroku NSA z dnia 1 sierpnia 2001 r., 
ale następstwem obowiązujących regulacji prawnych i ich wykładni.

Informując Pana Marszałka o poczynionych ustaleniach i zajętym stanowisku co 
do kwestii poruszonych w nadesłanym oświadczeniu senatorów, uprzejmie proszę 
o poinformowanie o powyższym składających to oświadczenie senatorów RP – Wiesła-
wa Dobkowskiego, Izabelę Kloc, Mieczysława Gila i Grzegorza Wojciechowskiego.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marzena Kowalska

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 7.08.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, że przekazane przez Pana Marszałka, przy piśmie z dnia 1 lip-

ca 2015 r. znak: BPS/043-77-3303-RPO/15, oświadczenie złożone przez senatorów 
podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. nie przedstawia stanu 
faktycznego przedmiotowej nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Przyby-
szewskiego 42 w sposób umożliwiający zajęcie stanowiska w sprawie przez Rzecznika. 
W związku z powyższym, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się o złożenie 
wyjaśnień o stanie tej nieruchomości do Burmistrza Dzielnicy Bielany Miasta Stołecz-
nego Warszawy. Po otrzymaniu tych wyjaśnień Rzecznik zajmie stanowisko w spra-
wie. Stanowisko to zostanie przekazane Panu Marszałkowi odrębnym pismem.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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Odpowiedź

Warszawa, 13 stycznia 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma (znak jak wyżej) z dnia 7 sierpnia 2015 r. uprzejmie infor-

muję Pana Marszałka, że Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał wyjaśnienia Burmi-
strza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie nieruchomości położonej w War-
szawie przy ul. Przybyszewskiego 42, stanowiącej przedmiot oświadczenia złożonego 
przez Senatorów Wiesława Dobkowskiego, Izabelę Kloc, Mieczysława Gila i Grzegorza 
Wojciechowskiego na 77. posiedzeniu Senatu.

Z nadesłanych wyjaśnień oraz z uzasadnienia powołanego w oświadczeniu wyro-
ku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2001 r. (sygn. 
akt I SA 981/01) wynika, że właścicielem przedmiotowej nieruchomości warszawskiej 
nr hip. 11327, przy ul. Przybyszewskiego 42 była osoba prywatna, której – orzecze-
niem z dnia 17 maja 1955 r. ST/TS-15P-32/55 – Prezydium Rady Narodowej w m.st. 
Warszawie odmówiło przyznania własności czasowej gruntu. Na nieruchomości znaj-
dował się jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, który w latach 1955–1956 nad-
budowało do wysokości trzech kondygnacji i użytkowało Przedsiębiorstwo Budowy 
Huty Warszawa. Przedsiębiorstwo bezskutecznie występowało o przejęcie budynku 
przez Gminę, a w 1996 r. Spółka Akcyjna „Budokor” – następca Przedsiębiorstwa 
– przekazała budynek w administrację Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Wierzbą”. Za-
równo spadkobiercy byłego właściciela, jak i Spółdzielnia ubiegali się o nabycie tej 
nieruchomości.

Uchwałą nr 263/II/00 z dnia 18 lutego 2000 r. Rada Gminy Warszawa-Bielany 
wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na rzecz spadkobierców 
dawnego właściciela. Umową sprzedaży z dnia 15 czerwca 2000 r., zawartą w formie 
aktu notarialnego Rep. A Nr 3489/2000 Gmina Warszawa-Bielany sprzedała zabudo-
waną nieruchomość gruntową, położoną w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 42 
spadkobiercom dawnego właściciela hipotecznego.

Powołanym wyżej wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2001 r., Naczelny Sąd Administra-
cyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod 
Wierzbą” na przedmiotową uchwałę orzekł o jej niezgodności z prawem. Przy czym 
z uzasadnienia wyroku wynika, że NSA nie zakwestionował faktu przeznaczenia tej 
nieruchomości przez Gminę do sprzedaży ale to, że przedmiotowa uchwała wskazy-
wała nabywców – spadkobierców byłego właściciela – jeszcze przed przeznaczeniem 
nieruchomości do zbycia i przed zbadaniem kolejności wynikającego z ustawy pierw-
szeństwa w nabyciu tej nieruchomości.

Umowa sprzedaży tej nieruchomości z dnia 15 czerwca 2000 r. była przedmiotem 
postępowań cywilnych o stwierdzenie jej nieważności. Wyrokiem z dnia 23 czerw-
ca 2004 r. (sygn. akt IV C 2001/02) Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Wierzbą” w tym zakresie. Następnie wyrokiem z dnia 
20 września 2005 r. (sygn. akt IV A Ca 375/05) Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił 
apelację Spółdzielni od tego wyroku. Wyroki te są prawomocne, a zapadłe w nich roz-
strzygnięcia wiążące.

Z przekazanych Rzecznikowi wyjaśnień wynika także, że w dniu 2 lipca 2010 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Wierzbą” złożyła wniosek o wydanie decyzji stwierdza-
jącej nabycie z mocy prawa, z dniem 5 grudnia 1990 r., przez Warszawskie Przed-
siębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Robót Chemoodpornych „Budokor” (zda-
niem Spółdzielni jej poprzednika prawnego) prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości położonej przy ul. Przybyszewskiego 40 i ul. Przybyszewskiego 42. Prezydent 
m.st. Warszawy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, decyzjami nr 1/GK/WO/2015  
i nr 2/GK/WO/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. odmówił przyznania powyższego prawa. 
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Spółdzielnia złożyła odwołania od tych decyzji, które nie zostały uwzględnione przez Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Decyzje Kolegium Odwoławczego Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Pod Wierzbą” zaskarżyła w sierpniu 2015 r. do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie, a więc sprawa w tym zakresie nadal się toczy.

Odnosząc się do zasygnalizowanej w oświadczeniu Senatorów kwestii eksmisji 
z tego budynku, Burmistrz Dzielnicy Bielany wskazał, że sprawa w tym zakresie doty-
czy opuszczenia lokalu nr […] przy ul. Przybyszewskiego 42 w Warszawie przez Panią 
L. F. Miasto Stołeczne Warszawa podjęło w tym zakresie jedynie działania zmierzające 
do dostarczenia Pani F. lokalu socjalnego, do czego zostało zobowiązane wyrokiem 
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z dnia 22 lutego 2014 r. (sygn. akt II C 
513/13), utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 
kwietnia 2015 r. (sygn. akt V Ca 1967/14).

Według przekazanych Rzecznikowi informacji Pani L. F. zaproponowany Jej lokal 
socjalny nr przy ul. P. przyjęła, składając stosowne oświadczenie w tej sprawie w dniu 
29 lipca 2015 r. Lokal ten wyposażony jest we wszystkie media, a jego powierzchnia 
użytkowa wynosi 23,80 m2, w tym powierzchnia pokoju 16,85 m2. Lokal ten (według 
Burmistrza) spełnia warunki lokalu socjalnego, określone w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz uwzględniając przedstawiony w nich 
stan sprawy, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Rzecznik Praw Obywatelskich 
nie znajduje podstaw do podejmowania dalszych działań w kwestiach poruszonych 
w przedmiotowym oświadczeniu Senatorów.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich

Odpowiedź 
DYREKTORA DEPARTAMENTU 
SPRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 27 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Wiesława Dobkowskiego, złożone 

na 77. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., uprzejmie informuję, że 
sprawa nieruchomości położonej przy ulicy Przybyszewskiego 42 w Warszawie została 
przekazana pismem z dnia 27 lipca br. (znak: DSO.SWA.5711.33.2015.CM) do rozpa-
trzenia Departamentowi Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
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Do zadań Departamentu Mieszkalnictwa należy m.in. realizacja zadań kontrolnych 
dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniają-
cych w sprawach o naruszenie prawa i niegospodarność spółdzielni oraz dokonywanie 
oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Zaznaczyć należy, że swoje wystąpienie senator Wiesław Dobkowski skierował do 
Prokuratora Generalnego, który jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. sprawy 
w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstw. Z tego też względu odstąpiłem od 
podejmowania dalszych czynności w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
 
DYREKTOR 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
Leszek Białecki

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 21 sierpnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym przy piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Depar-

tamentu Spraw Obywatelskich, z dnia 27 lipca 2015 r., znak DSO.SWA.5711.33.2015.
CM, oświadczeniem złożonym przez senatorów Wiesława Dobkowskiego, Izabelę Kloc, 
Mieczysława Gila i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 77. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 25 czerwca 2015 r., dotyczącym zbadania sprawy sprzedaży nieruchomości 
położonej w Warszawie, przy ul. Przybyszewskiego 42, uprzejmie przedstawiam infor-
macje z zakresu właściwości resortu infrastruktury i rozwoju, które mogą okazać się 
pomocne dla wyjaśnienia sprawy opisanej w oświadczeniu.

Z powołanego w oświadczeniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 1 sierpnia 2001 r., sygn. akt I SA 981/01, wynika, że przedmiotowa 
nieruchomość pierwotnie stanowiła własność osoby prywatnej. W okresie kiedy grunt 
stanowił własność gminy, zarówno spadkobiercy byłego właściciela, jak i spółdzielnia 
mieszkaniowa, która administrowała budynkiem posadowionym na gruncie ubiegali 
się o nabycie nieruchomości.

Organem upoważnionym do gospodarowania, w tym zbywania nieruchomości 
stanowiących własność gminy jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, o czym 
stanowi art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.), zwanej dalej: „ugn”. Z przepisu art. 25 
ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ugn wynika, że zbywanie nieruchomości gmin-
nych następuje na podstawie uchwały rady gminy. Przyjęty w przepisach ugn podział 
kompetencji pomiędzy organem wykonawczym (obecnie wójtem, burmistrzem lub 
prezydentem miasta) a radą gminy nawiązuje do ogólnych przepisów regulujących 
funkcjonowanie samorządu terytorialnego, które zawarte zostały w ustawie z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.), zwanej dalej: „uosg”. Przepis art. 18 i 18a uosg konstytuuje radę gminy jako 



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 19

organ stanowiący i kontrolujący wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast 
art. 26 uosg przypisuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) funkcję orga-
nu wykonującego uchwały podejmowane przez radę gminy. W art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. a uosg ustawodawca upoważnił radę gminy do podejmowania uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. 
zasad zbywania nieruchomości. Powyższe uchwały mogą podlegać zaskarżeniu na 
podstawie art. 101 uosg. Zgodnie bowiem z tym przepisem każdy, czyj interes praw-
ny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez 
organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym 
wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 
administracyjnego.

W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny dokonał oceny uchwa-
ły rady gminy i wydał wyrok na podstawie art. 94 w związku z art. 101 ust. 4 uosg. 
W myśl przepisu art. 94 ust. 1 uosg nie stwierdza się nieważności uchwały lub 
zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że 
uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym 
w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. W omawianej sprawie 
Sąd dokonał oceny uchwały rady gminy pod kątem jej zgodności z przepisem procedu-
ralnym powołanym jako podstawa jej wydania. Sąd nie dokonywał oceny merytorycz-
nej sprawy, nie oceniał działań organu wykonawczego podjętych na podstawie zaskar-
żonej uchwały, a w szczególności nie rozstrzygał o tym, który podmiot uprawniony jest 
do pierwszeństwa w nabyciu.

Zasady realizacji pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z zasobu publicznego 
zostały szczegółowo określone w art. 34 ugn. Na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 
w związku z ust. 2 ugn, w przypadku zbywania nieruchomości z zasobu publicznego 
(np. nieruchomości stanowiącej własność gminy) pierwszeństwo w jej nabyciu przy-
sługuje zgodnie z następującą kolejnością:

1) osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie nieru-
chomości z mocy ugn lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie 
przed upływem terminu określonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, przy czym termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 ty-
godni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) osobie fizycznej lub prawnej, będącej poprzednim właścicielem zbywanej nie-
ruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed 
upływem terminu określonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, przy czym termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygo-
dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3) najemcy lokalu mieszkalnego, o ile najem został nawiązany na czas nieozna-
czony.

Ponadto należy mieć na względzie, że roszczenie o nabycie nieruchomości, o któ-
rym mowa w ww. pkt 1, stanowiące przesłankę przyznania pierwszeństwa w nabyciu, 
powinno wynikać wprost z przepisów ugn lub przepisów odrębnych ustaw. Przykładem 
takiego przepisu jest art. 208 ust. 2 ugn, który przyznaje roszczenie o ustanowienie 
użytkowania wieczystego gruntu spółdzielniom i ich związkom, oraz Krajowej Radzie 
Spółdzielczej i innym osobom prawnym, które do dnia 5 grudnia 1990 r. wybudowały 
same lub wybudowali ich poprzednicy prawni z własnych środków budynki na grun-
tach stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, za zezwoleniem 
właściwego organu nadzoru budowlanego. Wnioski o realizację roszczenia należało 
składać do dnia 31 grudnia 1996 r., w przeciwnym przypadku roszczenie wygasło. 
Podobny charakter ma też wiele innych przepisów zawartych w przepisach przejścio-
wych ugn lub odrębnych ustawach (np. art. 231 Kodeksu cywilnego).

Z wyroku powołanego w oświadczeniu wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa 
w 1996 roku złożyła wniosek o realizację roszczenia, o którym mowa w art. 208 ust. 2 
ugn (uprzednio w art. 88a ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości – Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, z późn. zm.). Fakt ten 
mógł mieć zatem znaczenie dla określenia kręgu osób uprawnionych do pierwszeń-
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stwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, o ile nieruchomość była przeznaczona 
do sprzedaży i nie toczyło się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości 
nabycia nieruchomości przez gminę. Należy bowiem podkreślić, że z przepisu art. 34 
ugn wyraźnie wynika, że pierwszeństwo w nabyciu aktywuje się dopiero w przypadku, 
gdy nieruchomość została przeznaczona do zbycia, przy czym w myśl art. 34 ust. 3 
ugn zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie admini-
stracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego. Dotyczy to między innymi postępowań o stwier-
dzenie nieważności decyzji, na podstawie której Skarb Państwa lub jednostka samo-
rządu terytorialnego nabyły nieruchomość, oraz postępowań wznowieniowych w tego 
typu sprawach. Szczególne unormowanie zawarte w art. 34 ust. 3 ugn ma na celu za-
pobieżenie nieodwracalnym skutkom sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte 
do zasobów publicznych z naruszeniem prawa.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy toczy się postępowanie administracyj-
nego o zwrot nieruchomości, wyłączona jest możliwość przeznaczenia nieruchomości 
do zbycia, a w konsekwencji nie aktualizuje się pierwszeństwo w nabyciu, o któ-
rym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1–3 ugn, a tym samym organ nie może dokonać 
zbycia nieruchomości. Jak bowiem wskazano wyżej, w myśl art. 34 ust. 1 w związku 
z ust. 3 ugn pierwszeństwo w nabyciu przysługuje jedynie w przypadku zbywania 
nieruchomości, co do których tytuł prawny przysługujący Skarbowi Państwa lub jed-
nostce samorządu terytorialnego nie budzi wątpliwości.

W przypadku gdy nieruchomość została przeznaczona do zbycia, tryb realizacji 
pierwszeństwa w nabyciu, a w szczególności obowiązki ciążące na zbywcy określo-
no m.in. w art. 34 ust. 4 ugn. Na podstawie tego przepisu nakaz zawiadomienia na 
piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym pierwszeń-
stwie obowiązuje jedynie w stosunku do najemców lokali mieszkalnych. Oznacza to, 
że na zbywcy nie ciąży obowiązek zawiadomienia na piśmie osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ugn. Jedynie w wykazie nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży organ ma obowiązek określić termin do złożenia przez te 
osoby wniosku o nabycie nieruchomości. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w sie-
dzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwy-
czajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego 
urzędu, o czym stanowi art. 35 ust. 1 ugn.

Należy mieć również na względzie, że z przepisu art. 2 uosg wynika, że gmina jako 
osoba prawna wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Na podstawie art. 18a 
ust. 1 uosg organem upoważnionym do kontrolowania działań wójta, jest rada gminy, 
która powołuje w tym celu komisję rewizyjną. Zasady i tryb działania komisji rewizyj-
nej określa statut danej gminy. W myśl art. 85 uosg nadzór nad działalnością gminną 
sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, a organami nadzoru 
są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, natomiast w zakresie spraw finansowych – 
regionalna izba obrachunkowa, o czym stanowi art. 86 uosg. Z art. 87 uosg wynika 
ponadto, że organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną wyłącznie w przy-
padkach określonych ustawami.

Na podstawie art. 36 ugn właściwym do rozpatrzenia sprawy ewentualnego 
naruszenia przepisów o pierwszeństwie w nabyciu jest sąd powszechny. Zgodnie 
bowiem z tym przepisem, za naruszenie przez właściwy organ przepisów regulują-
cych pierwszeństwo nabycia nieruchomości Skarb Państwa lub jednostka samorzą-
du terytorialnego ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Oznacza to, że 
w przypadku naruszenia pierwszeństwa nie ma możliwości stwierdzenia nieważno-
ści czynności prawnej. Ustanowiona w art. 36 ugn odpowiedzialność odszkodowaw-
cza, jako wyłączna, usuwa możliwość kwestionowania ważności czynności prawnej 
na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego. W przypadku zatem, gdy właściwy organ 
dokonał czynności skutkujących naruszeniem przepisów o pierwszeństwie, w tym 
dokonał zbycia na rzecz osoby nieuprawnionej, ponosi odpowiedzialność odszkodo-
wawczą, a właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny. Jak zauważył 
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Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 września 2010 r., sygn. akt I ACa 
274/10 „w ustanowieniu art. 36 jako przepisu o nowatorskim brzmieniu widoczna 
jest jednoznaczna decyzja ustawodawcy zmierzającej do wyeliminowania sankcji nie-
ważności”. Sąd Apelacyjny oparł swoje stanowisko na ugruntowanym poglądzie pre-
zentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego (np. wyrok z dnia 25 marca 2004 r., 
sygn. akt II CK 268/03).

Resort infrastruktury i rozwoju nie ma również możliwości wzruszania prawomoc-
nych orzeczeń o eksmisji i ingerowania w prowadzone postępowanie komornicze. Sąd 
rozpatrując powództwo właściciela o nakazanie lokatorowi opróżnienia lokalu musi 
ustalić i ocenić, czy były spełnione przesłanki niezbędne do wypowiedzenia stosun-
ku prawnego. Sąd orzeka także z urzędu, czy lokatorowi lub osobom wspólnie z nim 
mieszkającym przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego ze względu 
na ich sytuację materialną i rodzinną.

Zgodnie z art. 1046 §4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), w przypadku wykonywania przez 
komornika obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszka-
niowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo 
dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego 
lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym 
może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu 
lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokona-
niem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu 
podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe 
pomieszczenie.

Przez tymczasowe pomieszczenie – stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) – należy rozumieć pomieszczenie 
nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do 
ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie natu-
ralne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz 
zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapew-
niające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności 
znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamiesz-
kiwały osoby przekwaterowywane.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wprowadzenie zmian 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Obecnie w polskim prawodawstwie istnieje przepis dotyczący podatku 

akcyzowego od samochodów osobowych o pojemności powyżej 2000 cm3 
w wysokości 18,6%. Jest to stawka na bardzo wysokim poziomie. W więk-
szości krajów należących do Unii Europejskiej wspomniana opłata nie wy-
stępuje. Należy nadmienić, iż przy zakupie samochodu obowiązuje podatek 
VAT, który nabywca uiszcza do Skarbu Państwa. W związku z tym kieruję 
do Pana Ministra następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Finansów prowadzi statystyki, w których wykazu-
je, ile samochodów poruszających się po polskich drogach w celu ominięcia 
podatku akcyzowego zostało zarejestrowanych za granicą Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdzie nie ma akcyzy, a podatek VAT jest dużo niższy i wszelkie 
opłaty plasują się na tym samym poziomie, co w Polsce?

2. Czy występuje znaczna różnica pomiędzy nowymi samochodami o po-
jemności powyżej i poniżej 2000 cm3 w zanieczyszczaniu środowiska natu-
ralnego? Jeśli tak, to proszę o przekazanie stosownych danych dotyczących 
tych wartości.

3. Czy w momencie zniesienia akcyzy w naszym kraju nie zwiększą 
się wpływy do Skarbu Państwa w postaci wpływów z tytułu podatku VAT, 
który nie jest uiszczany, gdy następuje zakup auta za granicą? Wobec tego 
po polskich drogach porusza się wiele nowych pojazdów z zagranicznymi 
rejestracjami, co jest dużym problemem i stratą dla Skarbu Państwa.

Wspomniany przepis jest podobnie absurdalny, jak obowiązujące kiedyś 
cło zaporowe. Dziś, po wielu latach doświadczenia w tym zakresie, ustawo-
dawca, patrząc z tej perspektywy, zniósł tę opłatę. Polskie prawodawstwo 
powinno być przychylne obywatelowi, dlatego uważam, że powinny zostać 
podjęte działania mające na celu zniesienie wspomnianego podatku.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 4 sierpnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 1 lipca znak: BPS/043-77-3304/15, przy którym 

przekazano tekst oświadczenia w sprawie zmiany ustawy o podatku akcyzowym 
w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, złożonego przez senatora Ro-
berta Dowhana na 77. posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r., uprzejmie 
informuję, co następuje.
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Przede wszystkim należy wyjaśnić, iż kwestia opodatkowania akcyzą samochodów 
osobowych została uregulowana w dziale V ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) – przepisy art. 100–113. Zgodnie 
z art. 100 ust. 1 tej ustawy w przypadku samochodu osobowego opodatkowaniu po-
datkiem akcyzowym podlega pierwsza sprzedaż samochodu osobowego wyproduko-
wanego na terytorium kraju, import jak również nabycie wewnątrzwspólnotowe samo-
chodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z prze-
pisami o ruchu drogowym. Ustęp 4 tego artykułu wskazuje, że samochody osobowe 
to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 
Nomenklatury Scalonej przeznaczone zasadniczo do przewozu osób.

Odnosząc się do poruszonej przez Pana Senatora kwestii rzekomego braku wystę-
powania analogicznych opłat w innych państwach członkowskich należy zauważyć, 
że wspólny system podatku akcyzowego w Unii Europejskiej obejmuje regulacje do-
tyczące tzw. zharmonizowanych wyrobów akcyzowych takich jak wyroby energetycz-
ne, energia elektryczna, alkohol i napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Równo-
cześnie jednak, zgodnie z dyrektywą Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 
92/12/EWG, państwa członkowskie mogą nakładać podatki na produkty inne niż 
wyroby akcyzowe z zastrzeżeniem, iż podatki te nie mogą spowodować w obrocie han-
dlowym zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy między pań-
stwami członkowskimi. Zatem opodatkowanie akcyzą innych wyrobów, w tym samo-
chodów osobowych, pozostawiono w gestii państw członkowskich, pod warunkiem 
dochowania postawionego warunku. Kierując się tą zasadą w Polsce wprowadzony 
został podatek od samochodów osobowych jak opisano na wstępie.

W tym miejscu należy zauważyć, że w większości państw członkowskich UE wy-
korzystywane są różnego typu instrumenty polityki podatkowej stosowane wobec po-
jazdów osobowych. Wprawdzie instrumenty te przyjmują zróżnicowanie formy (opo-
datkowanie nakładane przy nabyciu samochodów, opodatkowanie nakładane z tytułu 
posiadania samochodu czy też opodatkowanie związane z jego eksploatacją), często 
odmienne od tych przyjętych w Polsce, niemniej jednak nie można zgodzić się z po-
stawioną przez Pana Senatora tezą, jakoby w większości krajów Unii Europejskiej 
analogiczny podatek nie występował.

Odnosząc się natomiast do poszczególnych pytań postawionych w wystąpieniu 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Ad 1.
Przede wszystkim należy zauważyć, że obecność na polskich drogach samochodów 

z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi nie wynika wyłącznie z poruszonego przez 
Pana Senatora domniemanego faktu obchodzenia przepisów prawa, polegającego na 
rejestracji pojazdów za granicą i korzystania z nich na terytorium kraju. Należy mieć 
na uwadze, iż na terenie Unii Europejskiej obowiązują cztery traktatowe swobody 
przepływu (swoboda przepływu towarów, osób, usług, kapitału), które stanowią pod-
stawę wspólnego rynku. W szczególności swoboda przepływu osób, zgodnie z którą 
wszyscy obywatele UE mają prawo do przemieszczania się, osiedlania, podejmowania 
działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty, ma istotny wpływ 
na fakt, iż po polskich drogach poruszają się samochody z zagranicznymi tablicami 
rejestracyjnymi.

Ponadto warto też zaznaczyć, że zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy z 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) właściciel 
pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest 
obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 
30 dni od dnia jego sprowadzenia. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 6 tej ustawy pojazd 
sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Euro-
pejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Służby Celnej do procedury 
dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni. Podsumowując, sa-
mochód osobowy sprowadzony z zagranicy może jeździć po polskich drogach nie dłużej 
niż 30 dni, pod warunkiem jednak, że posiada ważny przegląd techniczny oraz aktualne 
tablice rejestracyjne. Po upływie tego czasu kierowca ma obowiązek zarejestrować auto 
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w Polsce, a do tego zgodnie z wspomnianą ustawą Prawo o ruchu drogowym koniecz-
ne jest przedstawienie organowi rejestrującemu dokumentu potwierdzającego zapłatę 
akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku za-
płaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od 
akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Kwestia ta może dodatkowo 
wpływać na fakt poruszania się po polskich drogach samochodów z zagranicznymi 
tablicami rejestracyjnymi.

Mając na uwadze powyższe, prowadzenie ukierunkowanych statystyk dotyczących 
liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach jest zadaniem utrudnionym 
i leży poza właściwością Ministra Finansów. Także gromadzenie danych o pojazdach 
poruszających się po polskich drogach, a zarejestrowanych w celu ominięcia podatku 
akcyzowego jest zadaniem trudnym, gdyż musiałoby uwzględniać wskazane powyżej 
czynniki. Należy jednak podkreślić, że organy podlegle Ministrowi Finansów na bie-
żąco analizują tendencje w zakresie rynku samochodów oraz identyfikują mogące 
pojawić się nieprawidłowości w tym zakresie w celu podjęcia stosownych środków 
zaradczych. Natomiast uprawnienia kontrolne, jakimi dysponują organy podatkowe, 
umożliwiają weryfikację prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego 
przez podatników.

Ad 2.
Odnosząc się do pytania dotyczącego różnicy w oddziaływaniu na środowisko no-

wych samochodów o pojemności silnika powyżej i poniżej 2000 cm3 należy wskazać, 
że kwestia ta uzależniona jest od szeregu czynników takich jak rodzaj napędu, w jaki 
wyposażony jest pojazd, przyjętej technologii produkcji czy też klasy oraz generacji 
pojazdów. Mając dodatkowo na uwadze mnogość producentów i oferowanych przez 
nich modeli oraz zmienną sytuację na rynku motoryzacyjnym trudne jest jedno-
znaczne orzekanie w tej kwestii. Dodatkowo, mając na uwadze, że zagadnienie to 
leży poza właściwością Ministra Finansów, nie dysponuje on szczegółowymi danymi 
w tym zakresie.

Ad 3.
Stanowisko dotyczące poruszonej w tym pytaniu kwestii obecności na polskich 

drogach samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi przedstawiono w od-
powiedzi na pytanie pierwsze. Natomiast odnosząc się do kwestii wynikających z tego 
faktu rzekomych strat budżetu państwa należy podnieść, że wpływy budżetowe gene-
rowane z tytułu opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych od 
2011 r. wykazują stałą tendencję wzrostową. W 2014 r. odnotowano wpływy z tego 
tytułu na poziomie ponad 1,64 miliarda złotych, co w porównaniu do roku 2013 ozna-
cza ponad 15% wzrost. Wpływ na to mogą mieć dwie grupy czynników: zwiększony 
popyt na pojazdy (zwiększona ilość samochodów sprzedawanych na rynku krajowym, 
zwiększony import, zwiększona ilość samochodów osobowych nabywanych wewnątrz-
wspólnotowo) oraz zwiększenie ilości nabywanych samochodów osobowych o pojem-
ności silnika powyżej 2000 cm3.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że kwestie dotyczące zarówno unikania płacenia 
podatku akcyzowego m.in. od samochodów osobowych, jak i obchodzenia przepisów 
są przedmiotem analiz Służby Celnej – formacji podległej Ministrowi Finansów, do 
której zadań należy rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie czy zwalczanie prze-
stępstw i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, a także przeprowadzanie 
różnego rodzaju kontroli. Jednostka ta w związku z prowadzonymi postępowaniami 
współpracuje z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej oraz właściwymi organa-
mi innych państw i organizacjami międzynarodowymi przetwarzając dane operacyjne 
w powyższym zakresie.

Odnosząc się natomiast do postawionego przez Pana Senatora pytania o potencjal-
ny wpływ zmian regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych 
należy wskazać, że Ministerstwo Finansów nie prowadziło szczegółowych analiz w tym 
zakresie. Pragnę jednak zauważyć, iż zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 9 oraz 10 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) w przypadku przywozu na terytorium Pol-
ski samochodów osobowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez 
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osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (z wyjątkiem samochodów, 
które są nowymi środkami transportu w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o VAT) 
lub przez przedsiębiorców w procedurze marży nie występuje obowiązek rozliczenia 
VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zatem w odniesieniu do wskaza-
nych powyżej sytuacji teza wskazująca, iż wraz ze zniesieniem akcyzy zwiększą się 
wpływy z tytułu podatku VAT nie znajduje uzasadnienia. Dodatkowo, mając na uwa-
dze przytoczone wcześniej dane odnośnie do wpływów budżetowych generowanych 
z tytułu opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych, w przypad-
ku wdrożenia postulowanego przez Pana Senatora rozwiązania, wpływy budżetowe 
mogłyby ulec uszczupleniu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wprowadzenie zmian 

w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów ((DzU z 2007 r. nr 186, poz. 1322 z późn. 
zm.) tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 grudnia 2010 r. na podsta-
wie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ru-
chu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.)). Zmiany miałyby 
dotyczyć kwestii samochodów używanych do tak zwanych jazd próbnych 
w autoryzowanych salonach sprzedaży.

Samochód używany w tym celu, by móc wyjechać z salonu, musi być za-
rejestrowany, wobec czego przeprowadzana jest cała procedura rejestracyj-
na. Istnieje wiele przypadków, w których dany pojazd nie wyjeżdża z salonu 
sprzedaży, jednakże w wyniku przeprowadzenia procedury rejestracyjnej 
w książce pojazdu salon czy dealer figuruje jako właściciel pojazdu. Taki po-
jazd nie może zostać sprzedany jako nowy, a nabywca jest już drugim właś- 
cicielem. W wielu krajach europejskich problem ten już został rozwiązany. 
W Republice Federalnej Niemiec każdy dealer samochodowy czy autoryzo-
wany salon sprzedaży posiada ubezpieczone dwa komplety tablic rejestra-
cyjnych przypisane do danego salonu czy dealera. Są to tablice, z użyciem 
których można poruszać się tylko na terenie kraju w celach pokazowych 
i demonstracyjnych nowego, sprawnego pojazdu. Dealer, zanim wyjedzie 
takim samochodem, powinien wpisać do odpowiedniej książki datę, godzinę, 
nazwiska kierowcy i pasażerów, cel wyjazdu itp., a po skończonej jeździe 
stosownym wpisem to zaznaczyć. System ten funkcjonuje i bardzo ułatwia 
pracę salonów samochodowych.

W związku z powyższym proszę o informację, czy w obecnym stanie 
prawnym jest możliwe wprowadzenie odpowiedniej poprawki do ustawy. 
W Polsce takie rozwiązanie usprawniłoby pracę autoryzowanych salonów 
samochodowych, a jednocześnie ograniczyłoby zbędne procedury admini-
stracyjne. Tablice takie powinny przysługiwać tylko autoryzowanym deale-
rom samochodowym, a nie pośrednikom, warsztatom czy komisom samo-
chodowym.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo nr BPS/043-77-3305/15 z dnia 1 lipca 2015 r., przesyła-

jące oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana podczas 77. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju podjęło już inicjatywę legislacyjną, mającą na celu uproszczenie 
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działalności podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją, badaniem lub testo-
waniem pojazdów, poprzez umożliwienie im czasowej rejestracji pojazdów i użytko-
wania ich w ruchu drogowym, bez konieczności każdorazowej wizyty we właściwym 
organie rejestrującym pojazdy.

Ministerstwo opracowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym (numer ZD112 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Mi-
nistrów), który zakłada wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów. Ta 
nowa forma czasowej rejestracji pojazdów umożliwi uprawnionym podmiotom, po 
uprzednim uzyskaniu ważnej jeden rok decyzji właściwego starosty, posługiwanie 
się dla ww. celów profesjonalnymi dowodami rejestracyjnymi oraz profesjonalnymi 
tablicami rejestracyjnymi.

Przedmiotowy projekt założeń, zamieszczony w serwisie internetowym Rządo-
wego Centrum Legislacji, przeszedł już procedurę uzgodnień międzyresortowych 
i został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Paweł Olszewski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wprowadzenie zmian do 

zapisów zawartych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 
1997 r. (DzU z 1997 r. nr 98, poz. 602) dotyczących nakazu skrętu w prawo 
na skrzyżowaniach.

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że w momencie poru-
szania się w ruchu drogowym i zapalenia się sygnalizatora kierunkowego 
z możliwością skrętu w prawo (tak zwanej strzałki kierunkowej) kierowca, 
po uprzednim zatrzymaniu pojazdu, warunkowo może skręcić w prawo. 
Zmiana dotyczyłaby wprowadzenia zapisu pozwalającego na skręt w prawo 
na każdym skrzyżowaniu, pomimo palącego się czerwonego światła, a więc 
bez konieczności oznaczenia zieloną strzałką. Jeżeli skrzyżowanie uniemoż-
liwia taki manewr, na sygnalizatorze powinno być oznaczenie w postaci ta-
blicy o zakazie skrętu w prawo na czerwonym świetle. Skręt w prawo na 
czerwonym świetle z zieloną strzałką kierunkową czy też bez sygnalizacji 
świetlnej wymusza wobec każdego kierowcy zwrócenie uwagi na pieszych, 
rowerzystów i oczywiście inne samochody. Na większości skrzyżowań pro-
ces ten trwa dłuższą chwilę, co czasami powoduje blokowanie pasa do skrę-
tu w prawo, pomimo iż droga przejazdu jest pusta. System wolnego skrętu 
w prawo istnieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie natężenie 
ruchu jest zdecydowanie większe. To rozwiązanie pozwala płynnie opuścić 
skrzyżowanie i wykonać manewr skrętu w prawo.

Takie rozwiązanie byłoby znacznym ułatwieniem na drogach polskich 
miast. W wielu przypadkach zielona strzałka zapala się tylko na chwilę i je-
dynie kilka pojazdów jest w stanie w tym czasie opuścić skrzyżowanie. Jest 
to duże ułatwienie, kiedy pas do skrętu w prawo jest wydzielony. Możliwość 
skrętu udrażnia skrzyżowanie także wtedy, kiedy tego pasa nie ma. W cza-
sie moich rozmów z kierowcami, jak również z policjantami, spotkałem się 
z pełną aprobatą tego rozwiązania. W związku z powyższym wprowadzenie 
zmian w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 16 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem nr BPS/043-77-3306/15, przy którym przesłano oświad-

czenie złożone przez senatora Roberta Dowhana podczas 77. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniu o ruchu 
kierowanym sygnalizacją świetlną, poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonej w oświadczeniu, uprzejmie infor-
muję, że w aktualnym stanie prawnym znaki i sygnały drogowe obowiązujące w ruchu 
drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określają przepisy rozporządzenia 
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Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. 
zm.). Szczegółowe warunki umieszczania znaków i sygnałów drogowych na drogach 
regulują natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów dro-
gowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz przywołane wyżej rozporządzenie z dnia 31 lipca 
2002 r. oparte są na postanowieniach Konwencji o ruchu drogowym (Dz.U. z 1998 r. 
nr 5, poz. 40) i Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, 
poz. 42, z późn. zm.) – sporządzonych w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., które zobo-
wiązały Polskę oraz pozostałe Państwa będące stronami tych umów do przyjęcia jed-
nolitych zasad, celem ułatwienia międzynarodowego ruchu drogowego i zwiększenia 
bezpieczeństwa na drogach. Fakt ten pozwala stwierdzić, że obowiązujące w Polsce 
przepisy ruchu drogowego są zbliżone do tych obowiązujących w innych krajach. Na-
leży jednak podkreślić, że Stany Zjednoczone Ameryki, o których mowa w oświadcze-
niu, nie są sygnatariuszami tych umów, a tym samym rozwiązania stosowane w orga-
nizacji ruchu na terytorium USA nie muszą spełniać postanowień tych umów.

Pragnę jednak poinformować Pana Marszałka, iż resort infrastruktury i rozwoju 
mając na uwadze potrzebę wprowadzenia zmian do przepisów przedmiotowego rozpo-
rządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. – również w zakresie sygnalizacji świetlnej stosowanej 
na drogach – wdraża projekt z listy projektów indywidualnych nr 8.1–15 pn. „Opraco-
wanie warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w or-
ganizacji ruchu na drogach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007–2013, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci trans-
portowe, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Opracowane w ramach wyżej wymienionego projektu warunki techniczne zna-
ków, sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego będą 
stanowiły wytyczną techniczną w procesie legislacyjnym nowego rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach. Natomiast nowe rozporządzenie pozwoli uaktualnić obowiązujące regula-
cje w zakresie infrastruktury drogowej oraz wyeliminować zidentyfikowane niedociąg-
nięcia w aktualnych rozwiązaniach stosowanych w organizacji ruchu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Paweł Olszewski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Sprawa zagospodarowania kompleksu pokoszarowego, budynków daw-
nej jednostki wojskowej w Ciechanowie budzi nadal szerokie zainteresowa-
nie opinii publicznej północnego Mazowsza. Z każdym miesiącem nieużywa-
ne budynki ulegają stopniowej degradacji.

W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, czy w porozu-
mieniu z Agencją Mienia Wojskowego (zarządcą obiektu) można przekazać 
wspomniany obiekt na potrzeby szeroko pojętej Obrony Cywilnej. Mam tu na 
myśli przejęcie przez wojewodę mazowieckiego wspomnianej nieruchomości 
i stworzenie w tej części północnego Mazowsza centrum zarządzania kryzy-
sowego wojewody połączonego z zapleczem mieszkalno-żywieniowym dla 
poszkodowanych w czasie różnego rodzaju katastrof, klęsk żywiołowych 
itp. Obiekt doskonale nadaje się do szkolenia i stacjonowania struktur wo-
jewódzkich Obrony Cywilnej. Jest to też dostatecznie rozbudowany kom-
pleks budynków mogących stanowić zaplecze magazynowe pozwalające 
na ulokowanie wyposażenia i sprzętu potrzebnego do działań wspomnianej 
formacji.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2015.07.24

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezes Rady Ministrów,  na oświadczenie złożone 

przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego na 77. posiedzeniu Senatu RP w dniu 
25 czerwca br. dotyczące wykorzystania kompleksu pokoszarowego dawnej jednostki 
wojskowej w Ciechanowie, położonego przy ul. Wojska Polskiego 54, na cele szeroko 
pojętej Obrony Cywilnej (BPS/043-77-3307/15), uprzejmie proszę o przyjęcie nastę-
pujących wyjaśnień.

Obecnie w resorcie obrony narodowej trwają prace związane z możliwym wykorzy-
staniem przedmiotowej nieruchomości na potrzeby Sił Zbrojnych USA. Nieruchomość 
ta wskazana została w nocie dyplomatycznej strony amerykańskiej z dnia 22 czerwca 
br., zawierającej projekt Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącego ustanowienia uzgodnionych obiek-
tów i terenów. Projekt ww. Porozumienia uzyskał akceptację Rady Ministrów i wszedł 
w życie w dniu 15 lipca br.

W związku z powyższym postanowiono o wstrzymaniu procedur związanych z za-
gospodarowaniem omawianej nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego.

Z uwagi na przedstawione uwarunkowania, nie jest możliwe przekazanie przed-
miotowego obiektu na cele, o których mowa w oświadczeniu Pana Senatora Pana 
Jana Marii Jackowskiego.

Z poważaniem 
 
z up. Beata Oczkowicz 
Podsekretarz Stanu



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 31

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Opinia publiczna w ostatnim czasie została zapoznana z raportem 
kontroli NIK dotyczącym transferu dochodów firm za granicę. Jak wynika 
z raportu, urzędy skarbowe i kontroli skarbowej nieskutecznie walczyły 
z transferem tych dochodów. W związku z tym proszę o informację, czy 
MF przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego klauzuli 
generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania, jako skutecznego narzędzia 
prawnego uszczelniającego wypływ poza granicę kraju nieopodatkowanych 
dochodów.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 9 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Jana Marię Jackow-
skiego podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., otrzymanym 
przy piśmie z dnia 1 lipca 2015 r. Nr BPS/043-77-3308/15, uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opo-
datkowania przewidziano w założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordyna-
cja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 
18 marca 2014 r.

W założeniach przedstawiono szczegóły dotyczące kształtu proponowanej klauzuli 
oraz przybliżono otoczenie prawne związane z jej wprowadzeniem. Klauzula ma być 
skierowana przeciwko unikaniu opodatkowania polegającego na tworzeniu sztucz-
nych konstrukcji prawnych, oderwanych od realnego biznesu, których głównym ce-
lem jest uniknięcie podatku lub jego obniżenie. Stosowanie klauzuli będzie powią-
zane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi w postaci opinii zabezpieczających 
wydawanymi na wniosek podatnika, niezależnej od administracji, eksperckiej Rady 
ds. Unikania Opodatkowania opiniującej sporne sprawy, zasady niewykonalności 
spornych decyzji, wyłącznej właściwości Ministra Finansów w sprawach klauzuli oraz 
możliwości korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie 
stosowania klauzuli.

Propozycje przepisów dotyczących klauzuli wymagają jeszcze przeprowadzenia do-
datkowych analiz i będą przedmiotem odrębnego projektu nowelizacji ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

Niezależnie od prac nad wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodat-
kowania w drodze nowelizacji obecnej ustawy – Ordynacja podatkowa, trwają rów-
nież prace nad opracowaniem nowej ordynacji podatkowej. Wykonanie tego zadania 
zostało powierzone Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, powoła-
nej przy Ministrze Finansów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji 
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Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471). W Komisji zasia-
dają wybitni przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną 
z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych – powołani przez 
Prezesa Rady Ministrów.

Komisja Kodyfikacyjna przygotowała kierunkowe założenia nowej ordynacji podat-
kowej (aktualna wersja z dnia 6 maja 2015 r.), które są na etapie uzgodnień zewnętrz-
nych. Zgodnie z kierunkowymi założeniami, przepisy nowej ordynacji podatkowej po-
winny zawierać klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zachęcam Pana Senatora do zapoznania się z treścią założeń projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dostępnych 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji) oraz z tek-
stem kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej (opublikowanych na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce: Działalność/Cia-
ła kolegialne/Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego).

Wyrażam nadzieję, że niniejsze wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Sekretarz Stanu 
Janusz Cichoń
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Do mojego Biura Senatorskiego dotarł apel Światowej Rady Badań nad 
Polonią. W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, jakie dzia-
łania przewiduje MSZ w celu położenia tamy antypolskiej polityce histo-
rycznej oraz w celu zapewnienia bezstronnego przekazu ze strony badaczy 
Holocaustu.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 14 lipca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego, złożone 

na 77. posiedzeniu Senatu RP, uprzejmie informuję.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Departament Dyplomacji Publicznej i Kul-

turalnej we współpracy z Biurem Archiwum i Zarządzania Informacją oraz Pełno-
mocnikiem Ministra ds. kontaktów z diasporą żydowską) prowadzi od lat intensywne 
działania skierowane na pozytywne prezentowanie najnowszej historii Polski wobec 
zagranicy, w tym w obszarze stosunków polsko-żydowskich. Ministerstwo stara się 
także skutecznie reagować na wszelkie przejawy fałszowania historii Polski w prze-
strzeni medialnej, również w odniesieniu do publikacji zajmujących się problematyką 
Holokaustu.

Od 2004 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi kampanię przeciw „pol-
skim obozom koncentracyjnym” i podobnym błędnym kodom pamięci, które są w spo-
sób nieuprawniony używane w przestrzeni medialnej niektórych państw. Dzięki po-
dejmowaniu natychmiastowych działań skuteczność interwencji w okresie wrzesień 
2008 – grudzień 2014 była bardzo wysoka (na poziomie 90%). Zazwyczaj interwencje 
kończyły się korektą tekstu, zamieszczeniem sprostowania, przeprosinami ze strony 
redakcji, opublikowaniem listu protestacyjnego placówki czy obietnicą, że błąd się nie 
powtórzy. Energiczne działania polskich dyplomatów doprowadziły także do wpisania 
do ksiąg stylów wielu zagranicznych mediów i agencji informacyjnych zakazu używa-
nia nieprawdziwego i krzywdzącego zwrotu „polskie obozy” bądź jemu podobnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stara się przeciwdziałać pojawianiu się „wa-
dliwych kodów pamięci” nie tylko post factum – drogą bezpośrednich reakcji placó-
wek, ale przede wszystkim poprzez projekty edukacyjno-historyczne, konferencje po-
święcone dyplomacji historycznej, materiały przekazywane placówkom do szerszego 
rozpropagowania w krajach urzędowania, a także instrumenty multimedialne (przy-
gotowywana na jesień br. publikacja w j. angielskim i niemieckim: „Wadliwe kody 
pamięci. Zniekształcenie pamięci o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyj-
nych w mediach za granicą”, broszura „Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyj-
ne” w trzech językach, wielojęzyczna edycja portalu internetowego IPN www.truthabo 
utcamps.eu, przygotowywana na 26–27.11.2015 r. międzynarodowa konferencja na 
temat polskiej dyplomacji historycznej, na której istotnym elementem obrad będzie 
kwestia form i metod przeciwdziałania określeniom „polskie obozy”).
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MSZ (poprzez placówki dyplomatyczne) stara się natychmiast reagować na poja-
wiające się w przestrzeni medialnej określenia „polskie obozy” lub podobne. Nie posia-
da natomiast instrumentów, aby wyciągać konsekwencje wobec osób lub instytucji, 
które używają tego typu określeń. Placówki dyplomatyczne uaktywniają miejscowe 
organizacje i środowiska polonijne, naukowców, historyków, sprzyjających Polsce 
przedstawicieli opiniotwórczych elit, organizacje diaspory żydowskiej, a także – na ile 
to możliwe – ocalałych z Holokaustu. Zbierają też wiedzę o porządku prawnym dane-
go państwa, instytucjach regulujących miejscowy rynek mediów, a także tych, które 
strzegą dobra moralności publicznej i do których można się odwołać w przypadkach 
naruszenia etyki dziennikarskiej i dóbr osobistych.

Działania polskich dyplomatów wspierają najważniejsze organizacje żydowskie, 
takie jak: Liga przeciwko Zniesławieniu (Anti Defamation Leauge), American Jewish 
Comittee, Muzeum Żydowskiej Spuścizny w USA, a także organizacje w innych pań-
stwach jak: Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Kanadzie, czy „Paideia” 
The European Institute for Jewish Studies w Szwecji. Dzięki staraniom MSZ jesienią 
2013 r. międzynarodowa organizacja zajmująca się edukacją i upamiętnianiem Holo-
kaustu (International Holocaust Remembrance Alliance) włączyła do roboczej definicji 
negacjonizmu, który brzmi: „Zniekształcanie prawdy historycznej o Holokauście od-
nosi się m.in. do: e) prób rozmycia odpowiedzialności za utworzenie obozów koncen-
tracyjnych i obozów śmierci, zakładanych i prowadzonych przez nazistowskie Niemcy, 
poprzez obarczanie winą innych narodów lub grup etnicznych”.

W akcji „przeciw polskim obozom” aktywnie uczestniczą polonijne organizacje: 
Fundacja Kościuszkowska, Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyj-
skiej, Instytut Piast.

MSZ organizuje również wizyty studyjne w Polsce przedstawicieli środowisk opi-
niotwórczych i mediów. MSZ we współpracy z Forum Dialogu Między Narodami od 
kilku lat regularnie zaprasza do Polski grupę kilkunastu liderów wpływowej ame-
rykańskiej organizacji żydowskiej – American Jewish Committee. Celem wizyty jest 
ukazanie Polski jako nowoczesnego, otwartego i tolerancyjnego kraju oraz miejsca 
pamięci i prężnej działalności organizacji żydowskich, a także umożliwienie gościom 
konfrontacji ich nie zawsze przychylnych Polsce przekonań z rzeczywistością.

W ostatnich dwóch latach MSZ przygotował szereg inicjatyw promujących pol-
ską narrację historyczną w aspekcie stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny 
światowej, m.in. w związku z ogłoszeniem 2014 roku Rokiem Jana Karskiego oraz 
w kontekście 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w 2015 r. Wśród ponad 
100 wydarzeń zrealizowanych w tym czasie warto wymienić najważniejsze:

– międzynarodowa wystawa: „The World Knew. Jan KarskPs Mission of Humanity”,
– międzynarodowe konferencje w Georgetown University i Loyola University w USA,
– okolicznościowe publikacje w „The New York Times” i „The Guardian”,
– wystawa przygotowana wespół z POLIN „Z narażeniem życia – Polacy ratujący 

Żydów podczas zagłady” w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywraca-
nie Pamięci”,

– promowanie nowego filmu o Janie Karskim „Karski i władcy ludzkości” w reży-
serii Sławomira Grünberga,

– portal internetowy w siedmiu językach „Polska i Polacy w II wojnie światowej” 
uruchomiony 7 maja br. na stronie www.ww2.pl przedstawiający zbiorowy wy-
siłek i wkład narodu w II wojnie światowej (24 podstrony ze zwięzłymi tekstami 
i ciekawym materiałem fotograficznym);

– wystawa multimedialna „Wojenne rozstania” – II wojna pokazana przez pryzmat 
losów jednostkowych: 7 polskich rodzin (projekt zrealizowany z MHP).

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Polska poniosła największe straty ludzkie i materialne w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w trakcie II wojny światowej. Wiele państw europejskich 
w okresie ostatnich lat dokonywało, dokonuje oceny i analizy strat ludzkich, 
materialnych, w tym strat w zakresie dóbr kultury utraconych w wyniku 
działań wojennych w trakcie II wojny światowej. Nawet Federacja Rosyjska 
powołała w tym roku specjalną komisję w Dumie Federacji Rosyjskiej celem 
oceny wielkości strat spowodowanych przez wojnę w latach 1941–1945.

W latach 1939–1956 wielu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej  zostało 
zabitych, poniosło śmierć w wyniku ludobójstwa oraz celowych działań ze 
strony faszystowskich Niemiec i ZSRR. Wielu obywateli RP zmarło, doznało 
uszczerbku zdrowia w trakcie pobytu w więzieniach oraz wskutek deporta-
cji, przesiedleń, wywiezienia na Syberię, do Kazachstanu i innych regionów 
ZSRR. Wielu obywateli RP w latach 1939–1956 było poddanych represjom 
i zmuszanych do nieludzkiej przymusowej pracy (w tym w obozach) na rzecz 
ZSRR, do którego wywieziono też wiele zabytków i dóbr kultury oraz całych 
zakładów produkcyjnych, maszyn, środków transportu, surowców, półpro-
duktów, środków żywności. Wiele wartościowych dóbr kultury i innych zo-
stało niestety zdewastowanych, zniszczonych (w tym też celowo) przez żoł-
nierzy ZSRR. Polska zapłaciła haracz ZSRR za wyzwolenie, traktowana była 
jak łup wojenny, który rabowano w latach 1944–1956 z dóbr materialnych 
(surowców, środków transportu, dóbr kultury).

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię w wymienionych kwe-
stiach i odpowiedź na następujące pytania.

Czy rząd RP posiada informacje o skali zbrodni i strat związanych z dzia-
łaniami służb, instytucji rządowych ZSRR w stosunku do obywateli RP oraz 
Państwa Polskiego w latach 1939–1956?

Czy znana jest liczba osób zamordowanych, zabitych, zmarłych w trak-
cie przesiedleń, transportu do obozów oraz pobytu w różnych obozach na 
terenie ZSRR w latach 1939–1956?

Czy znana jest liczba obywateli RP poddanych represjom ze strony 
władz ZSRR w wymienionych latach?

Czy obywatelom ZSRR w latach 1945–2014 były postawione zarzuty 
(w tym prokuratorskie) za zbrodnie, zabójstwa, gwałty i inne przestępstwa 
w stosunku do obywateli i Państwa Polskiego w latach 1939–1956?

Czy instytucje RP są w posiadaniu dokumentów, dowodów, informa-
cji dotyczących zbrodni przeciwko narodowi polskiemu ze strony instytucji 
ZSRR w latach 1939–1956? Jeżeli tak, to jakie działania prawne te instytu-
cje podejmowały czy podejmują?

Czy straty materialne, także w zakresie dóbr kultury, spowodowane 
działaniami ZSRR w latach 1939–1956 zostały wycenione? Jeśli tak, to 
przez jakie instytucje?

Czy podejmowano bądź podejmuje się próby (w tym dyplomatyczne) 
uzyskania odszkodowań wojennych za straty, grabież, konfiskaty mienia 
przez ZSRR w latach 1939–1956?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima
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Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 3.08.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
z uwagi na przekazane przez Prezesa Rady Ministrów upoważnienie do udzielenia 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Ministrem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odpowiedzi na, przesłane przy piśmie z dnia 1 lipca br. znak: 
BPS/043-77-3310/15, oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę podczas 
77. posiedzenia Senatu RP w sprawie strat ludzkich i materialnych obywateli RP oraz 
Państwa Polskiego w latach 1939–1956 wynikłych z celowych działań ZSRR, uprzej-
mie przedstawiam, co następuje.

Na podstawie regulacji ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.) Państwo Polskie otacza opieką osoby, które 
brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc 
w skład formacji wojskowych oraz organizacji walczących o suwerenność i niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym osoby legitymujące się okresem przebywania 
w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządo-
wi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. 
MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, 
a od marca 1946 r. MWD ZSRR, a także w więzieniach i poprawczych obozach pracy 
oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii 
Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego dzia-
łalnością kombatancką lub z nią równorzędną. Opieką tą objęte są także osoby, które 
podlegały represjom wojennym i okresu powojennego, jak przykładowo osoby, które 
z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych przebywały na przymuso-
wych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Osobom tym po potwierdzeniu faktów określonej działalności lub podlegania 
represjom okresu wojennego lub okresu powojennego na podstawie decyzji Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przysługują uprawnienia 
kombatanckie.

Kombatantom oraz osobom represjonowanym po spełnieniu określonych wa-
runków przysługują również uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 648).

Z uwagi na podniesione przez Pana Senatora Macieja Klimę kwestie dotyczące strat 
ludzkich i materialnych obywateli RP oraz Państwa Polskiego w latach 1939–1956 wy-
nikłych z celowych działań ZSRR, pragnę uprzejmie wyjaśnić, że w mojej opinii w tych 
kwestiach właściwym jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, którego zadania zostały określone przepisami ustawy 
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014, poz. 1075).

Jednakże pragnę dodać, że w  podniesionych kwestiach zwróciłem się także 
o przedstawienie stanowiska do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, który udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 24 lipca br. znak: BD1- 
-K0752-072-25-1/15.

Jednocześnie pragnę uprzejmie wyjaśnić, że w związku z podniesioną przez Pana 
Senatora Macieja Klimę także kwestią zadośćuczynienia obywatelom polskim, ofiarom 
represji stalinowskich za bezprawne deportacje oraz zesłania do obozów pracy oraz 
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kwestią strat w dziedzinie dóbr kultury poniesionych przez Państwo Polskie w wyni-
ku działań ZSRR wyjaśnień udzielił Minister Spraw Zagranicznych, w piśmie z dnia 
24 lipca br. znak: SM.2113.133.2015/7, i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w piśmie z dnia 23 lipca br. znak: DDK/1722/KZ/15. W załączeniu przesyłam kopie 
wymienionych pism.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Elżbieta Seredyn 
Podsekretarz Stanu

Stanowisko 
SZEFA URZĘDU 
DO SPRAW KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Warszawa, 24 lipca 2015 r.

Szanowny Pan Minister 
Marek Bucior 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z pismem Szanownego Pana Ministra z dnia 14 lipca br. 

(DUS.0700.211.2015.BB), dotyczącym kwestii strat ludzkich i materialnych obywateli 
RP oraz Państwa Polskiego w latach 1939–1956 wynikłych z celowych działań ZSRR, 
który to problem dał asumpt Panu Senatorowi Maciejowi Klimie do wystąpienia ze 
stosownym oświadczeniem, przedstawiam stanowisko Urzędu.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie prowadził nigdy 
badań historycznych w przedmiocie szeroko pojętych strat naszego Państwa i jego 
obywateli wskutek działalności organów ZSRR w latach 1939–1956 i najprawdopo-
dobniej nie robił tego żaden polski urząd administracji państwowej, Kwestie te są 
przedmiotem badań historyków m.in. z Instytutu Pamięci Narodowej, prowadzonych 
od stosunkowo niedawna, które jak dotychczas nie zaowocowały żadną kompleksową 
monografią na ten temat.

W zasadzie w chwili obecnej najlepiej opracowanym zagadnieniem są straty osobo-
we poniesione wskutek działań organów ZSRR, aczkolwiek wśród historyków zajmu-
jących się tym tematem panuje powszechne przekonanie, że do ostatecznych ustaleń 
droga daleka. Sytuacji nie ułatwia trudny dostęp do archiwów rosyjskich, a także dość 
gwałtowne reakcje części środowisk osób represjonowanych na wyniki badań, które 
kwestionują skalę martyrologii, jaka była ich udziałem w czasie wojny.

Pewnym podsumowaniem obecnej wiedzy w tym zakresie jest publikacja Instytutu 
Pamięci Narodowej z 2009 r. „Polska 1939–1945. Straty Osobowe i ofiary represji pod 
dwiema okupacjami”, skąd zaczerpnęliśmy podane niżej dane (na marginesie wyrażę 
pogląd, że właśnie IPN jest instytucją, która może mieć najszerszą wiedzę na tematy 
będące przedmiotem oświadczenia Pana Senatora Macieja Klimy).
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Na początek chciałbym poczynić uwagę metodologiczną, iż za represje autorzy po-
wyższego opracowania uznali tzw. represje bezpośrednie, tj. godzące w wolność, życie 
i zdrowie osób prześladowanych, pomijając cały zakres szykan polegających na ogra-
niczeniach zawodowych, oświatowych, wolności religijnej, kulturowej itp. Pominięto 
również odłożone w czasie następstwa działań sowieckich, zarówno w wymiarze de-
mograficznym, kulturowym czy gospodarczym. Trzeba również zastrzec, że poniższe 
dane dotyczą obywateli II RP bez podziału na ich narodowość.

Bezpośrednio w trakcie sowieckiej agresji we wrześniu 1939 r. życie straciło 
ok. 3,5 tys. żołnierzy i cywilów, z czego w wyniku represji i przestępstw ok. 1,5 tys. 
W niewoli sowieckiej znalazło się ok. 240 tysięcy żołnierzy, z czego większość była 
systematycznie zwalniana lub została przekazana stronie niemieckiej. W momencie 
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w obozach znajdowało się jeszcze ok. 25 tys. 
polskich żołnierzy.

Wiosną 1940 roku Sowieci zamordowali 21 857 osób, z czego 14,5 tys. stanowili 
polscy żołnierze, a 7,3 tys. obywatele II RP przetrzymywani w różnego typu więzie-
niach na terenach okupowanych. Do tej liczby strat należy dodać ok. 2,4 tys. polskich 
jeńców wojennych zamordowanych, zmarłych i „zaginionych” w okresie maj 1940 – 
lipiec 1941.

W okresie 1939–1941 blisko 150 tysięcy obywateli II RP zostało aresztowanych 
(jest to liczba minimalna, niewykluczone, że tych osób było nawet 400 tysięcy), z czego 
ok. 40 tysięcy straciło życie. Pewna ich część została później deportowana w jednej 
z czterech wielkich akcji deportacyjnych przeprowadzonych między lutym 1940 r. 
a czerwcem 1941 r., której ofiarą padło co najmniej 320 tysięcy osób. Trudno stwier-
dzić, ile z nich nie przeżyło – minimalne szacunki wahają się od 3% do 6%.

Po przekroczeniu przez Sowietów w styczniu 1944 r. granicy wyznaczonej trakta-
tem ryskim, rozpoczął się drugi etap represji wobec polskich obywateli. Szacuje się, że 
różnego typu represje (przymusowe wcielenia do Armii Czerwonej, wyroki trybunałów 
sowieckich, przestępczość „maruderów”, obławy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa) 
dotknęły ok. 100 tys. osób, z czego ok. 10 tys. straciło życie (ponad 1/3 represjono-
wanych i zamordowanych należała do polskiego podziemia zbrojnego). Dodatkowo 
z Pomorza, Górnego Śląska i terenów II RP wcielonych do ZSRR wywieziono na Sybe-
rię ok. 118 tys. osób, z czego aż 63 tys. tam zmarło (pretekstem do represji na Śląsku 
i Pomorzu był fakt wcześniejszego podpisywania przez represjonowanych – dobrowol-
nego lub pod przymusem – niemieckiej listy narodowościowej tzw. volkslisty).

Niestety, powyższe represje nie doczekały się jakiegokolwiek zadośćuczynienia od 
sprawców lub ich prawnych spadkobierców. W latach 2003–2004 Urząd był zaanga-
żowany w rozmowy na ten temat ze stroną rosyjską w ramach polsko-rosyjskiej tzw. 
grupy do spraw trudnych, ale nie doprowadziło to do żadnych pozytywnych rozstrzyg- 
nięć. Strona rosyjska chciała problem odszkodowań dla represjonowanych Polaków 
rozwiązać dokładnie tak samo, jak uczyniła to w stosunku do swoich obywateli, co 
było dla Polski nie do przyjęcia. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że odszkodowania by-
łyby w symbolicznej wysokości, przysługiwałyby niewielkiej części represjonowanych, 
a ich uzyskanie wymagałoby uciążliwego postępowania przed urzędami rosyjskimi. 
W chwili obecnej nie mamy żadnych informacji, czy sprawa odszkodowań jest wciąż 
podnoszona w kontaktach MSZ ze stroną rosyjską.

W pozostałym zakresie oświadczenia Pana Senatora Macieja Klimy Urząd niestety 
nie posiada żadnej wiedzy.

Z wyrazami szacunku 
 
Jan Stanisław Ciechanowski
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Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 24 lipca 2015 r.

Pan 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy 
i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
poniżej przesyłam wkład Ministra Spraw Zagranicznych do odpowiedzi na oświad-

czenie Pana Senatora Macieja Klimy, złożone podczas 77. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 25 czerwca 2015 r., ws. strat ludzkich i materialnych obywateli RP oraz Pań-
stwa Polskiego w latach 1939–1956, wynikłych z celowych działań ZSRR.

Problem zadośćuczynienia obywatelom polskim, ofiarom represji stalinowskich, 
za bezprawne deportacje oraz zesłania do obozów pracy w b. ZSRR był wielokrotnie 
podejmowany przez stronę polską (w tym MSZ) w kontaktach dwustronnych z ZSRR, 
a następnie z Federacją Rosyjska. Polska postulowała zawarcie z Rosją, jako suk-
cesorem b. ZSRR, kompleksowej umowy dotyczącej ubezpieczeń społecznych, która 
regulowałaby kwestie odszkodowań za represje i zbrodnie polityczne oraz wypłacanie 
rent i emerytur za okres pracy przymusowej w b. Związku Radzieckim.

W sierpniu 1994 r. podczas obchodów 50. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego przekazano stronie rosyjskiej, poprzez przedstawiciela Prezydenta 
B. Jelcyna – Siergieja Fiłatowa, listę 75 tysięcy osób – ofiar reżimu stalinowskiego, 
z udokumentowanym określeniem czasu i miejsca ich represjonowania. W 2001 r. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzmogło wysiłki zmierzające do skłonienia stro-
ny rosyjskiej do podjęcia kwestii odszkodowań. Podczas spotkania ówczesnych Mi-
nistrów Spraw Zagranicznych RP i Federacji Rosyjskiej strona polska podkreślała, 
że satysfakcjonujące rozwiązanie kwestii odszkodowań ma bardzo istotne znacze-
nie dla całości stosunków polsko-rosyjskich. W rezultacie tych działań Prezydent 
W. Putin w trakcie wizyty w Warszawie w styczniu 2002 r. złożył w Sejmie RP i wobec 
mediów oświadczenie uznające istnienie problemu odszkodowań. Wskazał na możli-
wości rozwiązania tego problemu w ramach rosyjskiego systemu prawnego. Według 
strony rosyjskiej wypłata odszkodowań może nastąpić jedynie w trybie indywidual-
nym, na warunkach ustawy RFSRR z 18 października 1991 r. „O rehabilitacji ofiar 
represji politycznych”.

Ustawa „O rehabilitacji ofiar represji politycznych” przewiduje możliwość ubie-
gania się o odszkodowanie wyłącznie przez osoby, które były w przeszłości więzione 
lub przymusowo przetrzymywane w szpitalach psychiatrycznych, a następnie zre-
habilitowane przez rosyjski wymiar sprawiedliwości. Wysokość ew. odszkodowania 
finansowego, w przypadku osób, które były poddane represjom na mocy wyroków 
sowieckich sądów, jest bardzo niska (75% minimalnej płacy w Rosji za miesiąc po-
zbawienia wolności), co w odniesieniu do Polaków czyni te formę zadośćuczynienia 
uwłaczającą godności osób poszkodowanych. Ustawa, o której mowa, nie przewi-
duje rekompensat finansowych jako zadośćuczynienia za deportacje, wysiedlenia, 
pracę przymusową (w tym w łagrach NKWD), utratę życia, zdrowia oraz mienia, 
czyli represji, które w największym stopniu dotknęły Polaków. Osoby poddane tego 
rodzaju represjom mogą jedynie ubiegać się o ulgi socjalne (np. ulgowe przejazdy 
w środkach publicznej komunikacji) pod warunkiem, że są na stałe zameldowane 
na terytorium Rosji. Rosyjska ustawa nie przewiduje odszkodowania dla spadko-
bierców ofiar represji.

Działaniami o charakterze prawnym, podejmowanymi przez instytucje RP w przed-
miotowej materii, są m.in.: wszczęcie i prowadzenie przez Instytut Pamięci Narodo-
wej śledztw w sprawie Zbrodni Katyńskiej, Obławy Augustowskiej oraz deportacji do 
ZSRR. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swoich stronach internetowych udo-
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stępniło on-line zbiór dokumentów pt. Zbrodnia Katyńska przed Europejskim Trybu-
nałem Praw Człowieka1.

Warto nadmienić, że kwestia historii stosunków polsko-radzieckich jest tematem 
licznych prac historycznych. Skala zbrodni i strat związanych z działaniami służb, 
instytucji rządowych ZSRR w stosunku do obywateli RP oraz Państwa Polskiego w la-
tach 1939–1956 została określona m.in. w publikacjach: „Represje sowieckie wobec 
Polaków i obywateli polskich”, Warszawa 2002; „Polska 1939–1945. Straty osobowe 
i ofiary represji pod dwiema okupacjami”, Warszawa 2009, oraz w przygotowanym 
przez Instytut Pamięci Narodowej, niedrukowanym opracowaniu „Represje i zbrodnie 
sowieckie wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej”. Sprawa odszkodo-
wań dla ofiar represji była przedmiotem interpelacji poselskich (na przykład nr 2481 
z 2008 r. oraz nr 5828 z 2012 r.).

Prace nad indeksem osób represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w la-
tach 1939–1956 są prowadzone od lat 80. i obecnie kontynuuje je Instytut Pamięci 
Narodowej2. Instytut Pamięci Narodowej pozostaje najbardziej właściwym organem 
do przedstawienia stanu spraw w zakresie, którego dotyczy przedmiotowe oświad-
czenie Pana Senatora Macieja Klimy, gdyż statutowo zajmuje się tymi zagadnieniami 
– zwłaszcza pion śledczy, który w 1999 przejął funkcje Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.

w z. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Artur Nowak-Far

Stanowisko 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Pan 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy 
i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 14 lipca 2015 r., o sygnaturze 

DUS.0700.211.2015.BB, przesyłam wkład do odpowiedzi na oświadczenie Senatora 
Macieja Klimy złożonego podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25.06.2015 r., 
w sprawie strat ludzkich i materialnych obywateli RP oraz Państwa Polskiego w latach 
1939–1956 wynikłych z celowych działań ZSRR.

Uprzejmie informuję, że Rząd RP, podobnie jak jego poszczególne organy, posiada 
informacje o skali zbrodni i strat związanych z działaniami służb, instytucji rządo-
wych ZSRR w stosunku do obywateli RP oraz Państwa Polskiego w latach 1939–1956 
w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych zadań.

Niezależnie od powyższego, najobszerniejszymi danymi w tym zakresie, w związku 
ze swoimi ustawowymi kompetencjami (badawczymi, archiwizacyjnymi i prokurator-

1 http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/publikacje/zbrodnia_katynska_przed_europej 
skim_trybunalem_praw_czlowieka;jsessionid=7597B62E668DE9A6BE9ED8FA9E1ECE3B.
cmsap1p

2 www.ipn.gov.pl/indeks represjonowanych
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skimi) dysponuje Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do odpowiedzi 
na następujące pytania senatora:

– Czy znana jest liczba osób zamordowanych, zabitych, zmarłych w trakcie prze-
siedleń, transportu do obozów oaz pobytu w różnych obozach na terenie ZSRR 
w latach 1939–1956?;

– Czy znana jest liczba obywateli RP poddanych represjom ze strony władz ZSRR 
w wymienionych latach?;

– Czy Obywatelom ZSRR w latach 1945–2014 były postawione zarzuty (w tym 
prokuratorskie, za zbrodnie, zabójstwa, gwałty i inne przestępstwa w stosunku 
do obywateli i Państwa Polskiego w latach 1939–1956?;

– Czy instytucje RP są w posiadaniu dokumentów, dowodów, informacji dotyczą-
cych zbrodni przeciwko narodowi polskiemu ze strony instytucji ZSRR w latach 
1939–1956? Jeśli tak, to jakie działania prawne te instytucje podejmowały, czy 
podejmują?

Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pa-
mięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Prezes 
IPN jest zobowiązany raz w roku przedstawić Sejmowi i Senatowi informację o dzia-
łalności Instytutu, podawaną następnie do publicznej wiadomości m.in. na stronach 
parlamentu.

Równocześnie odnośnie do strat w dziedzinie dóbr kultury poniesionych przez 
Polskę w wyniku działań ZSRR, uprzejmie wyjaśniam, że ich wartość nigdy nie została 
dokładnie oszacowana. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w niemożności ustalenia, co 
faktycznie zostało przez Armię Czerwoną zniszczone bądź wywiezione w głąb Związku 
Radzieckiego.

Trudności związane z oszacowaniem skali wywozu wiążą się ze skomplikowanymi 
losami poszczególnych terenów Polski, a także z różnymi drogami przemieszczeń oraz 
metodami grabieży.

Część polskich kolekcji została przez Armię Czerwoną wywieziona z radzieckiej 
strefy okupacyjnej Niemiec (Saksonia). Obiekty te zostały tam przewiezione jeszcze 
przez nazistów. Zbiory z terenu Gdańska, Pomorza i Dolnego Śląska padały łupem 
specjalnie ku temu powołanych brygad trofiejnych, traktujących zachowane tam dzie-
ła sztuki jako niemieckie. Równolegle w szeregach armii radzieckiej panowało ciche 
przyzwolenie na rabunek rozumiany jako przywilej zwycięzców.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w okresie powojennym polskie władze, co oczy-
wiste, nie podejmowały prób określenia rozmiaru strat poczynionych przez ZSRR.

Równolegle w latach 1946–1956 strona radziecka zwróciła do Polski część zagra-
bionego mienia. Do Polski powróciło wówczas kilkadziesiąt tysięcy zabytków. Były to 
głównie dzieła sztuki autorstwa polskich artystów, które z perspektywy zbiorów ra-
dzieckich nie przedstawiały wartości muzealnej.

Pierwszym dużym zbiorem rewindykowanym z ZSRR było 80 skrzyń zabytków po-
chodzących z Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu (obecnie Narodowego), które zo-
stały zrabowane przez Niemców i wywiezione na teren Saksonii i tam przejęte przez 
Armię Czerwoną. Zabytki te w dniu 20 lutego 1946 r. zostały przekazane przez Mi-
kołaja Łapina konserwatora Muzeum im. Aleksandra Puszkina w Moskwie stronie 
polskiej. W 80 skrzyniach znajdowało się 15 840 obiektów oraz określona ilość ma-
teriałów prehistorycznych w 13 skrzyniach. W 1951 r. doszło do przekazania Polsce 
przez Związek Radziecki kolejnej partii zabytków, które pochodziły z przedwojennego 
wyposażenia pałacu w Wilanowie. Podczas wizyty polskiej delegacji z wiceministrem 
kultury i sztuki Edmundem Krassowskim w Moskwie w dniu 29 stycznia 1951 r. pod-
pisano akt przejęcia dzieł sztuki. W protokole sporządzonym w dniu 28 lutego 1951 r. 
stwierdzono obecność siedmiu skrzyń rewindykowanych z Moskwy, w których znaj-
dowało się 51 obrazów, plakieta brązowa i jeden gobelin.

We wrześniu 1956 r. podpisano w Warszawie akt końcowy przekazania Polsce 
12 518 dzieł malarstwa, sztuki zdobniczej, rycin i obiektów archeologicznych pocho-
dzących ze zbiorów polskich a przywiezionych przez Armię Czerwoną z Ziem Odzyska-
nych oraz z terenu Niemiec.
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Jednym z najważniejszych dzieł przekazanych wśród 493 obrazów był Tryptyk 
Hansa Memlinga Sąd Ostateczny, pochodzący z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku oraz 
inne obrazy ze Stadtmuseum [Muzeum Miejskiego] w Gdańsku w ilości 141 obrazów, 
a także dzieła sztuki z kolekcji Muzeum Wielkopolskiego, w tym 135 obrazów malar-
stwa europejskiego.

Oprócz szczegółowo opisanych zbiorów malarstwa rewindykowano wówczas także 
ryciny i teki rysunków w ilości ponad 9 tysięcy, wśród których najcenniejszym był 
zbiór rysunków Tiepola pochodzący ze Szczecina oraz zbiory sztuki starożytnej, m.in. 
wazy gołuchowskie.

Obecnie strona rosyjska konsekwentnie nie dopuszcza polskich badaczy do archi-
wów i magazynów muzealnych, uniemożliwiając tym samym identyfikację polskich 
dóbr kultury.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego nie jest i nigdy nie było organem właściwym do prowadzenia spraw odszko-
dowawczych. Wiadomo, że w okresie powojennym Polska nie domagała się żadnych 
reparacji od ZSRR, co więcej, w 1952 r. Związek Radziecki reprezentował PRL w roz-
mowach z rządem NRD w kwestii pobierania rekompensat.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Sekretarz Stanu 
Piotr Żuchowski
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy, 
Waldemara Kraski, Andrzeja Matusiewicza 

oraz Marka Martynowskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
W opinii rządu stan finansów Rzeczypospolitej Polskiej jest stabilny 

i z każdym rokiem się poprawia. Polska gospodarka jako jedyna w UE nie 
weszła w recesję podczas globalnego kryzysu. Od 2009 r. rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej zdecydował się na korzystanie z elastycznej linii kredytowej 
(FCL). Jednocześnie obserwujemy spadek aktywów rezerwowych NBP (w lu-
tym 2013 r. – 107 miliardów dolarów USA, w lutym 2014 r. – 104 miliardy 
dolarów USA, w lutym 2015 r. – 97 miliardów dolarów USA).

Wielu ekonomistów w swoich opiniach podważa potrzebę przedłużania 
elastycznej linii kredytowej w MFW.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na nastę-
pujące pytania.

Jakie były przyczyny przedłużenia (mimo poprawy stanu finansów oraz 
gospodarki w latach 2013–2014 oraz optymistycznych prognoz na 2015 r.) 
elastycznej linii kredytowej (FCL) w MFW na kolejne lata?

Czy wywierano naciski na rząd Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ela-
stycznej linii kredytowej (FCL) lub wiązano jej przyznanie z innymi zobowią-
zaniami, czy decyzja o złożeniu wniosku w sprawie FCL była suwerenna?

Ile kosztuje Polskę obsługa finansowa elastycznej linii kredytowej (FCL) 
w MFW od momentu jej wprowadzenia?

Czy środki finansowe z elastycznej linii kredytowej były wykorzysty-
wane (ewentualnie w jakim zakresie i latach), czy traktowane są przez rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej jako ewentualna polisa ubezpieczeniowa?

Jakie wymierne korzyści odnosi Polska, decydując się na elastyczną li-
nię kredytową, gdy nie jest ona wykorzystywana?

Czy uzasadnione było przedłużenie umowy w zakresie FCL przez Polskę?
Ile środków finansowych pożyczył rząd Rzeczypospolitej Polskiej w la-

tach 2010–2014 od instytucji finansowych (międzynarodowych, rządów 
oraz banków komercyjnych)?

Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz instytucje finansowe zarejestro-
wane na terytorium RP udzielały pożyczek, gwarancji organizacjom, instytu-
cjom finansowym poza granicami Polski?

Czy Polska udzielała pożyczek (gwarancji finansowych) MFW, Islandii, 
Ukrainie i innym krajom i instytucjom finansowym?

Ile wynoszą składki instytucji rządowych Rzeczypospolitej Polskiej w la-
tach 2010–2014 do organizacji międzynarodowych UE, NATO, MFW, OBWE, 
OECD, ZIBJ, EBOiR, Banku Światowego i innych?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Waldemar Kraska 
Andrzej Matusiewicz 
Marek Martynowski
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Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 29 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma BPS/043-77-3311/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie 

oświadczenia złożonego przez Panów senatorów: Macieja Klimę, Waldemara Kraskę, 
Andrzeja Matusiewicza i Marka Martynowskiego podczas 77. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 25 czerwca 2015 r. przesytom w załączeniu odpowiedź na pytania zawarte 
w ww. oświadczeniu.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Artur Radziwiłł

Odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Klimę, 
Waldemara Kraskę, Andrzeja Matusiewicza i Marka Martynowskiego 

na 77. posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r.

1. Jakie były przyczyny przedłużenia (mimo poprawy stanu finansów oraz 
gospodarki w latach 2013–2014 oraz optymistycznych prognoz na 2015 r.) 
Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) w MFW na kolejne lata oraz czy uzasad-
nione było przedłużenie umowy w zakresie FCL przez Polskę?

Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) pozytywnie oddziałuje na polską gospodarkę na 
kilku płaszczyznach: na zewnętrzną stabilizację gospodarki, ochronę wartości waluty 
oraz na wiarygodność Polski na międzynarodowych rynkach finansowych skutkują-
cą poprawą warunków pozyskiwania finansowania na tych rynkach. Pośrednio FCL 
pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego państwa w warunkach utrzy-
mującej się wysokiej niepewności i zmienności na rynkach finansowych oraz wzmo-
żonej ekspozycji polskiej gospodarki na tzw. negatywne „szoki” płynące z zewnętrz-
nego otoczenia. Ponadto, FCL zapewnia Polsce swoisty margines bezpieczeństwa dla 
prowadzonej przez Rząd polityki gospodarczej, pozwalający na utrzymanie mocnych 
i stabilnych fundamentów polskiej gospodarki.

Pozytywne skutki FCL miały szczególne znaczenie w okresie globalnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego i związanych z nim wysokich napięć finansowych i go-
spodarczych w strefie euro. Dostęp do FCL był jednym z czynników, dzięki którym 
Polska pozostała relatywnie odporna na skutki globalnego kryzysu.

W ostatnich kilku latach na międzynarodowych rynkach finansowych i w global-
nej gospodarce nastąpiła pewna i stopniowa poprawa sytuacji. Dotyczy to również 
polskiej gospodarki i jej fundamentów. Należy ponownie podkreślić, że do poprawy 
sytuacji makroekonomicznej Polski pośrednio przyczynił się także dostęp do FCL. 
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Obniżeniu uległy koszty finansowania potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa (m.in. 
nastąpił spadek rentowności obligacji od końca 2012 r. do końca września 2014 r. – 
dla obligacji 10-letnich w złotych o 67 punktów bazowych (pb), a w euro o 66 pb).

Z jednej strony, powyższe czynniki mogą wskazywać na częściowe zmniejszenie 
znaczenia FCL dla Polski. Jednakże z drugiej strony, w ostatnim czasie w otoczeniu 
zewnętrznym Polski pojawiły się nowe istotne zagrożenia. Należą do nich: (i) napięcia 
geopolityczne wokół konfliktu Rosji z Ukrainą; (ii) przewlekłe spowolnienie gospodar-
cze w strefie euro; (iii) możliwość opuszczenia przez Grecję strefy euro, (iv) wzrost 
niepewności w UE w związku z referendum w W. Brytanii dotyczącym przyszłości tego 
kraju w Unii; (v) nadmierna reakcja rynków finansowych na normalizację polityki 
monetarnej USA, (vi) wzrost niepewności co do rozwoju sytuacji finansowej i gospo-
darczej w Chinach.

Można zatem stwierdzić, że ten podwyższony poziom ryzyka, przede wszystkim 
zewnętrznego, a także pozytywne postrzeganie przez inwestorów naszego dostępu do 
FCL uzasadniały wystąpienie przez Polskę do MFW w 2015 r. z wnioskiem o odno-
wienie linii kredytowej. Pewna poprawa sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu ze-
wnętrznym oraz wzmocnienie fundamentów polskiej gospodarki pozwoliły natomiast 
na podjęcie decyzji o zmniejszeniu w 2015 r. kwoty FCL. Zmniejszenie kwoty FCL jest 
elementem strategii Polski stopniowego wychodzenia z tego instrumentu w zależności 
od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w kraju i w otoczeniu zewnętrznym.

2. Jakie wymierne korzyści odnosi Polska, decydując się na FCL, gdy nie jest 
ona wykorzystywana?

Dostęp do FCL stanowi istotne dodatkowe zabezpieczenie Polski przed destabilizacją 
finansową i gospodarczą. Jest ona swoistą polisą ubezpieczeniową naszej gospodarki.

W okresie globalnego kryzysu finansowego dostęp do FCL pomógł Polsce utrzymać 
korzystne warunki dostępu do finansowania rynkowego, sprzyjając obniżaniu premii 
za ryzyko. Zarówno inwestorzy, jak i agencje ratingowe niejednokrotnie wyrażali opi-
nię, że instrument ten stabilizuje naszą gospodarkę w warunkach bardzo zmiennego 
otoczenia zewnętrznego i wspiera pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej Polski. 
Zwiększa to skłonność inwestorów zagranicznych do zakupów polskich papierów 
skarbowych i pozytywnie wpływa na uzyskiwane rentowności, zarówno na rynku kra-
jowym, jak i na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji pozwala zmniejszać kosz-
ty obsługi zadłużenia. Ponadto, dostęp do FCL pełni rolę sygnalizatora wzmocnionej 
stabilności naszej gospodarki, zachęcającego inwestorów zagranicznych do inwesto-
wania w Polsce, a także zniechęcającego podmioty spekulacyjne do ataku na polskie 
aktywa lub walutę.

Według zgodnej opinii, zarówno polskich władz jak i ekspertów MFW, dostęp Pol-
ski do kolejnych elastycznych linii kredytowych poczynając od maja 2009 r. oka-
zał się korzystny dla naszej gospodarki. W raporcie MFW z przeglądu pierwszej FCL 
stwierdzono, że: „umocnienie złotego, obniżenie suwerennego ryzyka (premii za ry-
zyko); wzrost napływu kapitałów oraz spadek rentowności obligacji rządowych są 
w części skutkiem stabilizującego wpływu FCL”. Władze Polski potwierdziły „znaczący 
wzrost popytu na krajowym rynku obligacji”, na który zwłaszcza w okresie od kwiet-
nia 2009 r. powrócili zagraniczni inwestorzy, co skutkowało spadkami rentowności. 
Władze stwierdziły również, że dostęp do FCL zwiększył pole manewru polityki ma-
kroekonomicznej w reakcji na globalny kryzys i jednocześnie sprzyjał utrzymaniu na 
korzystnych warunkach dostępu Polski do rynków finansowych, nawet w okresach 
wzmożonych wahań i niepewności.

3. Czy wywierano naciski na rząd RP w sprawie FCL lub wiązano jej przyzna-
nie z innymi zobowiązaniami, czy decyzja o złożeniu wniosku w sprawie 
FCL była suwerenna?

Decyzje o każdorazowym wystąpieniu do MFW z wnioskiem o przyznanie FCL były 
w pełni suwerennymi decyzjami Rządu RP (reprezentowanego przez Ministra Finan-
sów) oraz Prezesa NBP bazującymi na przesłankach wymienionych powyżej.
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4. Ile kosztuje Polskę obsługa finansowa FCL w MFW od momentu jej wpro-
wadzenia?

Koszty obsługi FCL są w przypadku Polski związane z tzw. opłatą za gotowość.
1. FCL przyznana w dniu 6 maja 2009 r. – roczna opłata za gotowość wyniosła 

36,96 mln SDR.
2. FCL przyznana w dniu 2 lipca 2010 r. – roczna opłata za gotowość wyniosła 

20,56 mln SDR.
Pierwotnie Polska zapłaciła kwotę 36,96 mln SDR. W związku z wnioskiem Pol-

ski do MFW o zamknięcie przedmiotowej linii zatwierdzonej w dniu 2 lipca 2010 r. 
i udostępnienie nowej linii (o zwiększonym horyzoncie czasowym i zwiększonej kwocie 
– wniosek zatwierdzony przez MFW w dniu 21 stycznia 2011 r.) opłata została częścio-
wo, pro rata, zwrócona. Polska otrzymała zwrot kwoty w wysokości 16,4 mln SDR.

3. FCL (dwuletnia) przyznana Polsce w dniu 21 stycznia 2011 r. – roczna opłata za 
gotowość wyniosła 60,87 mln SDR.

Pierwotnie Polska zapłaciła kwotę 69,82 mln SDR. W związku ze zwiększeniem 
polskiego udziału członkowskiego w MFW, Fundusz dokonał części zwrotu opłaty za 
gotowość w kwocie 8,95 mln SDR.

4. Opłata roczna zapłacona w dniu 20 stycznia 2012 r. wyniosła 59, 27 mln SDR.
5. Opłata roczna zapłacona w dniu 18 stycznia 2013 r. wyniosła 76,28 mln SDR.  

Jednocześnie wobec anulowania linii trzy dni przed datą jej wygaśnięcia Fun-
dusz dokonał części zwrotu opłaty za gotowość w kwocie 485,9 tys. SDR.

6. Opłata roczna zapłacona w dniu 17 stycznia 2014 r. wyniosła 76,28 mln SDR.
7. Opłata roczna zapłacona w dniu 14 stycznia 2015 r. wyniosła 41,4 mln SDR. 

Jednocześnie wobec anulowania linii cztery dni przed datą jej wygaśnięcia Fun-
dusz dokonał części zwrotu opłaty za gotowość w kwocie 836 tys. SDR.

Netto koszt FCL za ww. okres wyniósł 370,34 mln SDR.
Należy jednakże zauważyć, iż koszty opłaty za gotowość z tytułu FCL zostały zrów-

noważone oszczędnościami z tytułu niższych kosztów obsługi naszego długu. Zwięk-
szona skłonność inwestorów zagranicznych do zakupów polskich papierów skarbo-
wych pozytywnie wpływa na uzyskiwane rentowności, zarówno na rynku krajowym, 
jak i na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji pozwala zmniejszać koszty obsługi 
zadłużenia. Oszczędności z tego tytułu równoważą koszty opłaty za gotowość już przy 
konserwatywnym założeniu, że dostęp do FCL obniżyłby Polsce jedynie koszt finanso-
wania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (a więc bez uwzględniania analogicz-
nych pozytywnych efektów dla innych składowych gospodarki) o 2–5 pb w zależno-
ści od roku dla rynkowego długu zaciąganego w latach posiadania dostępu do FCL 
(zmniejszenie dotyczy całego okresu zapadalności emitowanego długu w danym roku, 
czyli 5–10 lat).

5. Czy środki finansowe z FCL były wykorzystywane (ewentualnie w jakim 
zakresie i latach), czy traktowane są przez rząd RP jako ewentualna polisa 
ubezpieczeniowa?

Polska zamierza w dalszym ciągu traktować Elastyczną Linię Kredytową jako in-
strument zapobiegawczy i – jak w poprzednich latach – nie zamierza dokonywać ciąg- 
nięń środków w ramach przyznanego przez MFW instrumentu.

6. Ile środków finansowych pożyczył rząd RP w latach 2010–2014 od insty-
tucji finansowych (międzynarodowych, rządów oraz banków komercyj-
nych)?

Podstawowym rynkiem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa jest 
rynek krajowy. Wśród instrumentów na rynku krajowym dominują skarbowe papiery 
wartościowe (SPW stanowią 96% zadłużenia krajowego Skarbu Państwa – dane na 
koniec maja br.). Finansowanie zagraniczne stanowi uzupełnienie finansowania kra-
jowego. W strukturze zadłużenia zagranicznego przeważającą część stanowią obligacje 
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skarbowe emitowane na rynkach zagranicznych (76% zadłużenia zagranicznego SP), 
istotną rolę pełnią również niskooprocentowane kredyty z międzynarodowych insty-
tucji finansowych (MIF) obejmujących: Bank Światowy, Europejski Bank Inwesty-
cyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy (24% zadłużenia zagranicznego SP).

Tabela 1 przedstawia strukturę sprzedaży i wykupów SPW oraz kredytów zaciąg- 
niętych w MIF w latach 2010–14, wg wartości nominalnej oraz saldo mające wpływ na 
przyrost długu z tytułu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Tabela 1. Struktura sprzedaży i wykupów SPW oraz kredytów zaciągniętych w MIF 
w latach 2010–14, wg wartości nominalnej (w mld zł).

2010 2011 2012 2013 2014
Sprzedaż
SPW na rynku: 192,8 148,1 179,0 149,9 134,3

– krajowym 165,4 127,6 140,7 139,7 116,9
– zagranicznym 27,4 20,5 38,3 10,2 17,4

Kredyty w MIF 7,2 9,0 5,5 11,6 10,0
Łącznie 200,0 157,1 184,5 161,5 144,3
Wykupy
SPW na rynku: 128,9 125,7 138,8 115,9 85,0

– krajowym 121,4 121,7 122,5 102,0 70,3
– zagranicznym 7,5 4,1 16,3 13,9 14,7

Kredyty w MIF 1,2 2,2 1,7 3,0 3,2
Łącznie 130,1 128,0 140,4 118,9 88,1
Saldo
SPW na rynku: 63,9 22,4 40,2 34,0 49,3

– krajowym 44,0 5,9 18,2 37,7 46,6
– zagranicznym 19,9 16,4 22,0 -3,7 2,7

Kredyty w MIF 6,0 6,8 3,8 8,6 6,8
Łącznie 69,9 29,1 44,1 42,6 56,2

W przypadku sprzedaży i wykupów SPW nie są dostępne dane dotyczące struktury 
podmiotowej inwestorów tj. podziału na różne kategorie inwestorów. Takie dane są 
dostępne dla stanów długu na poszczególne okresy, co przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zadłużenie Skarbu Państwa w ujęciu podmiotowym w latach 2010–2014 
(w mld zł).

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014
Zadłużenie Skarbu Państwa (SP), w tym: 701,9 771,1 793,9 838,0 779,9
1. Zadłużenie wobec krajowych banków 

komercyjnych: 137,6 120,2 98,6 125,8 165,7
– krajowe SPW 130,5 110,3 91,5 114,7 150,8
– zagraniczne SPW 7,1 9,9 7,0 11,1 14,9

2. Zadłużenie wobec krajowego sektora 
pozabankowego: 251,2 261,9 262,9 277,5 157,3
– krajowe SPW 248,2 249,7 251,5 266,5 145,1
– zagraniczne SPW 3,0 1,8 1,9 1,1 1,0
– pozostałe zadłużenie SP* 0,0 10,4 9,5 9,9 11,2

3. Zadłużenie wobec nierezydentów: 313,1 389,0 432,4 434,7 456,9
– krajowe SPW 128,3 154,2 190,5 193,2 196,0
– zagraniczne SPW 145,4 183,6 191,0 181,6 192,5
– kredyty zagraniczne: 39,4 51,2 50,9 60,0 68,4

– kredyty w MIF 38,9 50,7 50,7 59,9 68,4
– Klub Paryski i pozostałe 0,5 0,5 0,2 0,1 0,0

– pozostałe zadłużenie SP 0,0 0,0 0,0 0,0 -

* Od maja 2011 r., w kategorii tej znajdują się depozyty przyjęte od jednostek sektora 
finansów publicznych ulokowane na rachunku Ministra Finansów w ramach tzw. kon-
solidacji zarzadzania płynnością sektora finansów publicznych.
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W latach 2010–2014 krajowe banki komercyjne zwiększyły swoje zaangażowanie 
w SPW o 28,1 mld zł. Portfel SPW w posiadaniu krajowych inwestorów pozabanko-
wych zmniejszył się o 93,9 mld zł.

Po znaczącym napływie kapitału zagranicznego na krajowy rynek SPW w latach 
2010–2012, zaangażowanie inwestorów zagranicznych na polskim rynku długu 
ustabilizowało się. Struktura, zarówno podmiotowa, jak i geograficzna nierezyden-
tów na krajowym rynku SPW jest mocno zdywersyfikowana. Na tle krajów UE Polska 
oceniania jest jako regionalna bezpieczna przystań, zarówno przez agencje ratingowe, 
jak i inwestorów międzynarodowych, którzy polskie obligacje emitowane w kraju i za 
granicą postrzegają jako bezpieczne aktywa. Świadczy o tym m.in. znaczące i syste-
matycznie rosnące zaangażowanie zagranicznych banków centralnych i instytucji pu-
blicznych w obligacje emitowane na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Od 
kwietnia 2014 r., tj. odkąd Ministerstwo Finansów posiada dokładne dane na temat 
struktury podmiotowej inwestorów zagranicznych, zaangażowanie banków central-
nych i instytucji publicznych w krajowe SPW zwiększyło się z 15,1 mld zł do 32,4 mld 
zł, a ich udział w zadłużeniu wobec nierezydentów wzrósł z 9,6% do 19,7%.

W 2014 r. nastąpiła całkowita spłata zadłużenia wobec Klubu Paryskiego (zadłuże-
nia wobec wierzycieli rządowych zaciągniętego w latach ’70 i ’80 XX w.).

7. Czy rząd RP oraz instytucje finansowe zarejestrowane na terytorium RP 
udzielały pożyczek, gwarancji organizacjom, instytucjom finansowym 
poza granicami Polski oraz czy Polska udzielała pożyczek (gwarancji fi-
nansowych) MFW, Islandii, Ukrainie i innym krajom i instytucjom finan-
sowym?

W latach 2010–2014 zawarte zostały następujące międzyrządowe umowy kredy-
towe na zakup polskich towarów i usług:

1. z Republiką Serbską Bośni i Hercegowiny (2010 r.) dot. kredytu w wysokości 
20 mln EUR przeznaczonego na rozwój transportu kolejowego, modernizację 
taboru, poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego;

2. z Angolą (2010 r.) dot. kredytu w wysokości 60 mln EUR przeznaczonego na 
projekt w zakresie konstrukcji, wyposażenia, obsługi, programu edukacyjnego 
dla Akademii Rybołówstwa w Namibe;

3. z Etiopią (2014 r.) dot. kredytu w wysokości 50 mln USD przeznaczonego na 
projekty w zakresie modernizacji rolnictwa;

4. z Mołdawią (2014 r.) dot. kredytu w wysokości 100 mln EUR przeznaczonego 
na projekty w zakresie rolnictwa i przetwórstwa spożywczego wraz z powiązaną 
infrastrukturą oraz innych uzgodnionych dziedzin; 

5. z Kirgistanem (2014 r.) dot. kredytu w wysokości 40 mln EUR na finansowanie 
projektów w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

W chwili obecnej trwają rozmowy z Rządem Ukrainy w sprawie udzielenia Ukrainie 
kredytu rządowego w ramach pomocy wiązanej do wysokości 100 mln EUR na zakup 
polskich towarów i usług.

Informacje nt. pożyczki bilateralnej Polski dla MFW

Skala kryzysu finansowego i gospodarczego mającego swój początek w 2008 r. 
wykazała, że potencjalne zapotrzebowanie na środki finansowe udostępniane przez 
MFW może przewyższyć regularne zasoby tej instytucji. Państwa grupy G20 w swoim 
komunikacie po listopadowym spotkaniu w Cannes (2011 r.) zadeklarowały gotowość 
udzielenia MFW pożyczek bilateralnych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom sze-
fowie Państw i Rządów UE uzgodnili na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 9 grud-
nia 2011 r., że rozważą wsparcie Funduszu w formie pożyczek bilateralnych. Należy 
zatem podkreślić, że nie są to pożyczki dla konkretnego kraju, lecz dla MFW. To 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy decyduje jakiemu krajowi i na jakich zasadach 
udzieli wsparcia. Członkami Funduszu są niemal wszystkie państwa świata. Wszyscy 
członkowie mają  więc – w razie kryzysu bilansu płatniczego – prawo do wsparcia 
przez Fundusz. Także wszyscy członkowie, zarówno kraje uboższe jak i zamożne, wno-
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szą wkład do jego zasobów na miarę swoich możliwości i aspiracji. Skoordynowane 
działania na szczeblu globalnym, w tym odpowiednie do potrzeb zwiększenie środków 
finansowych MFW, są jednym z najefektywniejszych, a zarazem najbezpieczniejszych 
dla uczestników, sposobów walki z zagrożeniami dla światowego systemu finansowe-
go i walutowego.

Udział Polski w zwiększeniu finansowym MFW wynika bezpośrednio z ww. dekla-
racji Rady Europejskiej podjętej w dniu 9 grudnia 2011 r. dot. wzmocnienia zasobów 
MFW w łącznej kwocie do 200 mld euro w formie pożyczek bilateralnych krajów UE. 
W dniu 16 stycznia 2012 r. Minister Finansów zwrócił się do Narodowego Banku Pol-
skiego z wnioskiem o udzielenie z rezerw NBP pożyczki dla MFW, w celu wzmocnienia 
możliwości finansowych MFW i poprzez to jego zdolności do wypełniania statutowego 
celu stabilizowania systemu globalnych finansów. W ramach stosownej umowy z NBP 
Fundusz mógłby, w razie potrzeby, pożyczyć do 6,27 mld euro.

Na ww. wniosek Ministra Finansów NBP w dniu 15 marca 2013 r. podpisał umo-
wę na ww. kwotę 6,27 mld EUR na okres 2 lat. Umowa podlega przedłużeniu o rok 
po konsultacji MFW z krajem pożyczkodawcą (co też miało miejsce i umowa została 
przedłużona o rok do marca 2016 r.). Przedłużenie o kolejny rok wymaga zgody po-
życzkodawcy – w przypadku Polski graniczną datą jest 15 marca 2016 r.

Środki w ramach przedmiotowej pożyczki bilateralnej nie zostały do tej pory uru-
chomione. Należy podkreślić, że pożyczki dwustronne są dla MFW tzw. drugą linią 
obrony, do wykorzystania po środkach z kwot członkowskich oraz z programu tzw. 
Nowych Porozumień Pożyczkowych.

Pożyczka dla Republiki Islandii

Na skutek załamania się gospodarki i systemu finansowego Islandii, które miało 
miejsce w 2008 r., kraj ten poprosił o wsparcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) oraz kraje europejskie. MFW przyznał Islandii w ramach porozumienia stand--
-by kwotę 2,1 mld USD (1,4 mld SDR), która mogła być wykorzystana w ciągu 2 lat. 
Dodatkowe pożyczki w kwocie ok. 5,35 mld USD zostały udzielone przez: państwa 
nordyckie (Finlandia, Dania, Norwegia, Szwecja), Wyspy Owcze oraz Polskę (na wnio-
sek władz islandzkich skierowany do rządu polskiego).

Celem Umowy o udzielenie pożyczki z dnia 4 października 2009 r., zawartej między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej (jako Pożyczkodawcą) a Rządem Republiki Islan-
dii (jako Pożyczkobiorcą) oraz Sedlabanki Islands (jako Agentem Pożyczkobiorcy), na 
kwotę 630 mln PLN, był udział Polski w finansowaniu programu stabilizacji gospodar-
czej Islandii, a poprzez to włączenie się do walki z globalnym kryzysem finansowym 
i do działań zmierzających do stabilizowania finansów międzynarodowych. Wspierając 
Islandię Polska wzmacniała swoją pozycję międzynarodową i swój wizerunek państwa 
stabilnego, dysponującego – pomimo światowego kryzysu – środkami finansowymi 
i gotowego do podejmowania działań na rzecz innych krajów.

Znaczącym elementem procesu eliminowania przez Islandię skutków kryzysu było 
zakończenie w 2011 r. programu ratunkowego stand-by MFW i odzyskanie dostępu 
do międzynarodowych rynków finansowych. W grudniu 2014 r. Islandia z wyprzedze-
niem uregulowała przypadające do spłaty w 2015 r. zobowiązania wobec MFW w wy-
sokości 275 mln SDR (co stanowi 20% kwoty programu stand-by).

W dniu 19 marca br. Islandia wystąpiła do strony polskiej z wnioskiem o możli-
wość wcześniejszej spłaty pożyczki będącej przedmiotem Umowy z dnia 4 październi-
ka 2009 r. Polska wyraziła zgodę, finalne rozliczenie pożyczki miało miejsce w dniu 
29 maja br.

W latach 2010–2014 bezpośrednia korzyść budżetu państwa z tytułu przedmioto-
wej pożyczki wyniosła 19,5 mln PLN (w tym z tytułu marży – 17,6 mln PLN, z tytułu 
opłaty za gotowość – 1,8 mln PLN).

Pożyczka dla Republiki Mołdawii

W 2010 r. Polska wypłaciła pożyczkę w kwocie 15 mln USD Republice Mołdawii na 
podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Moł-
dawii o udzieleniu pożyczki  Republice Mołdawii w kwocie 15 mln USD na sfinansowa-
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nie programu stabilizacji ekonomicznej podpisanej w dniu 18 lutego 2010 r. Wypłata 
środków – na wniosek strony mołdawskiej – miała miejsce w dniu 25 maja 2010 r. 
Odsetki od pożyczki były spłacane terminowo. Spłata kwoty głównej wraz z ostatnią 
płatnością odsetkową miała miejsce w dniu 25 maja 2011 r.

Pożyczka dla Ukrainy

Jak stwierdzono powyżej trwają rozmowy w sprawie udzielenia Ukrainie kredytu 
rządowego do wysokości 100 mln EUR w ramach pomocy wiązanej.

Określone dane na temat operacji finansowych, realizowanych przez instytucje 
polskiego sektora finansowego, są gromadzone przez Narodowy Bank Polski, Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego, a także w pewnym zakresie przez stowarzyszenia in-
stytucji działających na polskim rynku finansowych (np. Związek Banków Polskich). 
Najczęściej jednak są to dane zagregowane i przygotowanie danych o wymaganym 
w oświadczeniu zakresie może okazać się niemożliwe lub czasochłonne.

Ministerstwo Finansów wystąpi do NBP oraz UKNF o przygotowanie stosownych 
danych. Z uwagi jednak na wymóg przedstawienia danych w wymaganym zakresie 
pragnę poinformować, iż sprawdzenie możliwości opracowania takich danych i ich 
przygotowanie może zająć NBP i UKNF dłuższy czas. Po zebraniu stosownych danych 
Ministerstwo Finansów prześle przedmiotową informację.

8. Ile wynoszą składki instytucji rządowych Rzeczypospolitej Polskiej w la-
tach 2010–2014 do organizacji międzynarodowych UE, NATO, MFW, OBWE, 
OECD, ZIBJ, EBOiR, Banku Światowego i innych?

Składka członkowska do budżetu UE wyniosła w poszczególnych latach:
2010 – 14.333,1 mln PLN
2011 – 14.731,1 mln PLN
2012 – 15.942,5 mln PLN
2013 – 18.129,2 mln PLN
2014 – 17.259,9 mln PLN
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu pań-

stwa wydatki na składki do organizacji międzynarodowych wyniosły w poszczegól-
nych latach:

2010 –    747.381.274 PLN
2011 –    777.551.990 PLN
2012 –    808.805.205 PLN
2013 – 1.046.902.768 PLN
2014 – 1.307.143.358 PLN
W poszczególnych przypadkach wydatki na składki łącznie dla okresu 2010–2014 

wyniosły:
OBWE 35.227.767 PLN
OECD 64.195.803 PLN oraz 171.782 EUR
ZIBJ 34.839.600 USD
Składki członkowskie do NATO opłacone w ramach dysponenta 45. części budże-

towej – „Sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE” w okresie 2010–2014 wyniosły 
159.851.298 PLN. Wydatki z tytułu składek do organizacji międzynarodowych poniesio-
ne przez resort obrony narodowej wyniosły w latach 2010–2014 1.547.591.600 PLN.

MFW

W momencie przystępowania do Funduszu kraj jest zobowiązany do wpłacenia 
udziału (kwoty członkowskiej). 25% udziału wnoszone jest w SDR lub innych walutach 
określonych przez Fundusz. Pozostałe trzy czwarte udziału wnoszone jest w walucie 
krajowej, zdeponowane w banku centralnym na rachunku MFW w walucie krajowej 
(jest to operacja księgowa bez wpływu na wynik finansowy NBP). Należy zaznaczyć, że 
udziały krajów są oprocentowane i są wypłacane z chwilą wystąpienia kraju z MFW. 
Udział RP w MFW  wynosi obecnie 1,688 mld SDR. Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy 
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 roku Nr 1, 
poz. 2 z późn. zm.), NBP pokrywa ze środków własnych wydatki związane z członko-
stwem RP w MFW. Udział członkowski zaliczany jest do aktywów rezerwowych NBP 
i – jak wspomniano wyżej – jest oprocentowany.

MBOiR

Państwa członkowskie MBOiR obejmują udziały w Banku. Polska posiada 13 517 
udziałów o wartości 120 635 USD każdy, czyli udział RP w kapitale subskrybowanym 
MBOR wynosi 1.630.623.295 USD (0,65% łącznej kwoty kapitału Banku wynoszącego 
250,86 mld USD). Z tej kwoty 97,98 mln USD stanowi kapitał wpłacony, zaś pozostała 
część stanowi kapitał płatny na żądanie. Zgodnie art. 4 ust. 7 lit c) Statutu MBOR, 
Bank może zażądać płatności kwoty subskrybowanej kapitału na żądanie w przypad-
ku konieczności pokrycia straty Banku związanej z jego operacjami bądź wywiązania 
się przez Bank z zobowiązań. W obu powyższych sytuacjach pokrycie ww. zobowiązań 
z wpłat kapitału na żądanie dokonywane jest w ostatniej kolejności. W dotychczaso-
wej działalności MBOR nigdy nie zwrócił się do udziałowców o wpłatę jakiejkolwiek 
części kapitału płatnego na żądanie.

EBOiR

Państwa członkowskie EBOiR obejmują udziały w Banku. Polska posiada 38 418 
udziałów o wartości 10 tys. EUR każdy, czyli udział RP w kapitale subskrybowanym 
EBOiR wynosi 384,18 mln EUR (1,29% łącznej kwoty kapitału Banku wynoszącego 
29,67 mld EUR). Z tej kwoty 80,13 mln EUR lub ok. 20,86% stanowi kapitał wpłacony, 
zaś pozostała część stanowi kapitał płatny na żądanie. Zgodnie art. 17 i art. 42 Umowy 
po Utworzeniu EBOiR, Bank może zażądać płatności kwoty subskrybowanej kapitału 
na żądanie w przypadku konieczności pokrycia straty Banku związanej z operacjami 
zwyczajnymi bądź uregulowania roszczeń wierzycieli Banku w przypadku zaprzesta-
nia przezeń operacji. W obu powyższych sytuacjach pokrycie ww. zobowiązań z wpłat 
kapitału na żądanie będzie dokonywane w ostatniej kolejności i jedynie po wyczerpa-
niu pozostałych źródeł. W dotychczasowej działalności EBOiR nigdy nie zwrócił się do 
udziałowców o wpłatę jakiejkolwiek części kapitału płatnego na żądanie.

Wydatki na składki do niektórych innych organizacji międzynarodowych łącznie 
dla okresu 2010–2014 wyniosły:

WTO        33.681.344 PLN
ONZ (budżet regularny)    324.585.570 PLN
ONZ (budżet operacji pokojowych)  368.699.243 PLN
UNESCO        48.027.726 PLN
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki   35.196.225 PLN

BRRE

Składka do budżetu Rady Europy na Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju 
Rady Europy (BRRE) wyniosła w okresie 2010–2014 łącznie 875.662 PLN. Ponadto, 
warunkiem członkostwa Polski w BRRE jest objęcie udziałów członkowskich. Obecnie 
Polska posiada udziały w BRRE w kwocie 128,26 mln EUR (tj. 2,344% łącznej kwoty 
kapitału Banku). Z tej kwoty 14,237 mln EUR, czyli ok. 11,19%, stanowi kapitał wpła-
cony, zaś pozostałą część stanowi kapitał płatny na żądanie.

EBI

Państwa członkowskie EBI obejmują udziały w Banku. Udział Polski (uwzględ-
niając ostatnie podwyższenie kapitału z 31 XII 2012 r.) w kapitale subskrybowanym 
Banku wynosi ok. 5,017 mld EUR, z czego ok. 447,5 mln EUR (ok. 8,9%) ma postać 
kapitału opłaconego. Plasuje to nasz kraj na 11 miejscu pod względem wielkości po-
siadanych udziałów w Banku (ok. 2,06% kapitału subskrybowanego Banku).

W dniu 31 grudnia 2012 r. decyzją Rady Gubernatorów Europejskiego Banku In-
westycyjnego (EBI) podwyższono kapitał wpłacony Banku o 10 mld EUR poprzez bez-
pośrednie wpłaty przez państwa członkowskie UE/Banku. Pozwoli to na zwiększenie 
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zdolności kredytowej Banku o ok. 60 mld EUR w okresie kolejnych 3–4 lat, a w kon-
sekwencji na wygenerowanie dodatkowych inwestycji na obszarze UE w kwocie do 
180 mld EUR. W myśl przedmiotowej decyzji podwyższenia kapitału Polska objęła 
udziały w kwocie 206 984 000 mln EUR dokonując wpłat w trzech ratach: pierwszą 
ratę (50% zobowiązania) wpłacono 28 marca 2013 r.; drugą ratę (25%) – 31 marca 
2014 r.; trzecia ratę (25%) – 31 marca 2015 r.
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy, 
Andrzeja Pająka, Andrzeja Matusiewicza, 

Waldemara Kraski oraz Marka Martynowskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Rzeczpospolita Polska jako szósta gospodarka UE stoi przed nowymi 

wyzwaniami. Niestety, od kilku lat jesteśmy świadkami problemów związa-
nych z koordynacją szeroko rozumianej cyfryzacji, informatyzacji oraz bu-
dowy usług w e-administracji i służbie zdrowia. Niepokój mogą budzić słabo 
zarządzane projekty infrastrukturalne oraz e-administracji. Unijny wskaź-
nik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego plasuje nasz kraj na 23. 
miejscu w UE. Podobnie źle oceniają nasz kraj raporty ONZ (e-Government 
Survey 2014).

W Polsce nie ma podstawowego elementu pozwalającego na korzysta-
nie z e-administracji, czyli bezpiecznego nowoczesnego dowodu osobistego – 
z chipem pozwalającym na identyfikację, uwierzytelnienie, składanie podpi-
su elektronicznego. Szansą dla naszego kraju są: innowacyjność, cyfryzacja, 
budowa społeczeństwa informacyjnego, i one przyniosą korzyści. Bez tych 
elementów wykorzystanie środków unijnych i krajowych może nie przynieść 
wystarczających korzyści pozwalających na wzrost potencjału gospodarcze-
go naszego państwa.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące 
pytania i opinię w poniższych sprawach.

1. Czy właściwe jest wprowadzanie nowego dowodu osobistego – bez 
elementów biometrycznych, bez adresu i warstwy elektronicznej – w sytu-
acji, gdy w UE elektroniczny dowód osobisty staje się standardem?

2. Czy w planach POPC 2014–2020 są plany wprowadzenia jednego 
wspólnego dokumentu – elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego, 
elektronicznego dowodu osobistego?

Z wyrazami szacunku  Andrzej Matusiewicz 
Maciej Klima   Waldemar Kraska 
Andrzej Pająk   Marek Martynowski

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 31 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana Macieja Klimę 

i grupę senatorów podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 roku 
w sprawie nowego dowodu osobistego, przekazane przy piśmie Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2015 roku (sygn. SPRM-4813- 
-451-(1)/15), w porozumieniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministrem 
Zdrowia uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
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Na wstępie pragnę poinformować, że zakres danych zawarty w dowodzie osobistym 
nowego wzoru został określony ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobis-
tych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 
2015 roku. Obecnie ww. regulacja nie przwiduje warstwy elektronicznej i elementów 
biometrycznych w dowodzie osobistym.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że efektywne wdrożenie elektroniczne-
go dowodu osobistego, które przełożyłoby się na realne korzyści dla obywateli i przed-
siębiorców, jest uzależnione od funkcjonowania centralnych, referencyjnych rejestrów 
gromadzących i udostępniających informacje o osobach i posiadanych przez nich do-
kumentach. Mając powyższe na uwadze Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 
(KRMC) na posiedzeniu w dniu 21 marca 2012 roku przyjął „Rekomendacje dotyczą-
ce analizy oczekiwań i potrzeb administracji publicznej w zakresie wprowadzenia no-
wego dowodu osobistego oraz zakresu zaimplementowanych w nim funkcjonalności”, 
w których zalecił przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznego dowodu osobistego 
do czasu osiągnięcia pełnej integracji rejestrów państwowych, opracowania jednolitej 
polityki w zakresie uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych ad-
ministracji publicznej oraz nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, która będzie 
uwzględniała wymagania wynikające z opracowanej polityki w zakresie uwierzytelnia-
nia, a także będzie zgodna z rozwiązaniami europejskimi. W wyniku tychże rekomen-
dacji pod koniec 2012 roku znowelizowano ustawę o dowodach osobistych, usuwając 
z niej regulacje dotyczące warstwy elektronicznej.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że zarówno rekomendacje KRMC, jak 
i wskazane zmiany legislacyjne nie oznaczały odwrotu od wprowadzenia warstwy elek-
tronicznej w dokumencie tożsamości, a jedynie przesunięcie przedmiotowego procesu 
w czasie, tak aby zapewnić efektywność dodatkowej funkcjonalności. Z uzasadnienia 
do rządowego projektu zmiany ustawy o dowodach osobistych z 2012 roku wynika, że: 
„zaniechanie wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego w obecnym kształcie 
nie przekreśla idei wprowadzenia elektronicznego dokumentu tożsamości w przyszło-
ści. Daje podstawę wprowadzenia takiego rozwiązania, które będzie zgodne z ogólno-
europejskimi zasadami elektronicznej identyfikacji, w czasie pełnej gotowości państwa 
do realizacji tego przedsięwzięcia. Pozwoli również na wyposażenie obywateli polskich 
w instrument uwierzytelniania umożliwiający realne funkcjonowanie w ramach jedno-
litego rynku cyfrowego”.

Uprzejmie informuję, że dotychczasowe rezultaty projektu pl.ID, będącego od-
powiedzią na niedogodności związane ze skomplikowanym, wieloszczeblowym sys-
temem ewidencji ludności w Polsce i brakiem referencyjności podstawowego re-
jestru gromadzącego informacje o obywatelach, umożliwiły wznowienie prac nad 
wdrożeniem systemu powszechnej elektronicznej identyfikacji obywateli w oparciu 
o podstawowy dokument tożsamości. Uruchomienie z dniem 1 marca 2015 roku 
Systemu Rejestrów Państwowych, pozwoliło na integrację najważniejszych ewiden-
cji w kraju i stopniowe uzyskanie ich referencyjności w zakresie danych o oso-
bach (rejestr PESEL) i posiadanych przez nich dokumentach (Rejestr Dowodów 
Osobistych), a także poprawę jakości danych również w rejestrach prowadzonych 
przez inne organy, korzystających z danych zawartych w rejestrze PESEL. W kon-
sekwencji, zgodnie z zakładanymi celami, wdrożenie projektu pl.ID, dzięki przebu-
dowie, standaryzacji i integracji procesów zachodzących wewnątrz administracji, 
doprowadzi do usprawnienia obsługi obywatela i przedsiębiorcy, a także stwarza 
możliwości techniczne dla przyszłego wdrożenia w Polsce systemu elektronicznej 
tożsamości (e-ID).

Jednocześnie pragnę wskazać, że zakończyły się również prace nad regulacja-
mi unijnymi w zakresie e-ID. W dniu 23 lipca 2014 roku Rada Unii Europejskiej 
ds. Ogólnych przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 
(Dz. U. UE L 257 z 28.08.2014), zwane dalej „rozporządzeniem eIDAS”. Obecnie 
w Komisji Europejskiej trwają prace legislacyjne nad aktami implementującymi 
i delegowanymi do ww. rozporządzenia. Akty o charakterze obligatoryjnym będą wy-
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dane do dnia 1 lipca 2016 roku, natomiast akty o charakterze fakultatywnym zosta-
ną wydane w terminie późniejszym w zależności od dostępności norm, standardów 
i specyfikacji technicznych.

Rozporządzenie eIDAS będzie stosowane bezpośrednio w wewnętrznym porządku 
prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej, co do zasady od dnia 1 lipca 2016 
roku. Odroczenie do 2018 roku stosowania przepisów rozporządzenia w obszarze e-ID 
jest podyktowane koniecznością wytworzenia norm i standardów, dostosowania pra-
wodawstwa i systemów administracji publicznej państw członkowskich.

Wobec powyższego, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (MSW) wznowiło prace nad warstwą elektroniczną dowodu osobistego. 
W dniu 1 lipca 2015 roku, na wniosek MSW, KRMC rozpatrzył rekomendacje Zespołu 
do spraw metod uwierzytelniania (działającego pod kierownictwem Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji). KRMC, mając na uwadze fakt, że wdrożenie elektronicznych 
dowodów osobistych przyniesie korzyści dla obywateli i dla państwa polskiego oraz 
w dużej mierze przyspieszy rozwój elektronicznej gospodarki oraz zwiększy bezpie-
czeństwo obrotu gospodarczego, przyjął rekomendację o pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wprowadzenia warstwy elektro-
nicznej dla dowodów osobistych.

Powyższe rekomendacje umożliwiają uruchomienie przez MSW prac nad imple-
mentacją warstwy elektronicznej w dowodzie osobistym. Przedmiotowe prace będą 
uwzględniały m.in. analizę możliwych zastosowań omawianego dokumentu zarówno 
w obszarze administracyjnym, jak i komercyjnym (np. w sektorze bankowym), czy 
też wybór określonych rozwiązań technicznych (w tym m.in. pojemności mikropro-
cesora). W opinii MSW powyższe działania są niezbędne, aby wdrożenie dokumentu 
przyniosło konkretne korzyści, dostrzegalne dla obywateli i przedsiębiorców, oraz aby 
funkcjonalność e-dowodu wykraczała poza już stosowane w obszarze e-administracji 
mechanizmy uwierzytelniania użytkowników.

Dodatkowo należy wskazać, że przedmiotowy proces wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o dowodach osobistych oraz aktach 
wykonawczych.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia elektronicznych kart medycznych uprzej-
mie informuję, stosownie do stanowiska przedstawionego przez Ministra Zdrowia, że 
podczas przywołanych wcześniej obrad KRMC w dniu 21 marca 2012 roku analizowa-
no również możliwość ujednolicenia Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ). Jednak-
że ze względu na krótszy czas wdrożenia KUZ, rekomendowano wydanie KUZ w formie 
osobnej, jako dodatkowej karty wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że w opinii Ministra Zdrowia za-
sadnym wydaje się rozważenie wprowadzenia funkcjonalności KUZ do elektroniczne-
go dowodu osobistego. Zgodnie z uzyskanymi informacjami przedmiotowa propozycja 
zostanie przedstawiona przez Ministra Zdrowia Komitetowi Rady Ministrów do spraw 
Cyfryzacji.

Dodatkowo pragnę wskazać, stosownie do stanowiska Ministra Administracji i Cy-
fryzacji, że na potrzeby projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
jako jedno z kryteriów przyjęte zostało wykorzystanie bezpłatnego mobilnego Profi-
lu Zaufanego do identyfikacji i uwierzytelniania obywateli w elektronicznych usłu-
gach publicznych. Profil Zaufany jest również przygotowywany do procesu notyfikacji 
w celu zapewnienia jego rozpoznawania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS od 2018 
roku na terenie całej Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Przemysław Kuna 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawial-
nych źródłach energii osoba dokonująca instalacji mikroinstalacji, małych 
instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej 
mocy cieplnej nie większej niż 600 kW może wystąpić z wnioskiem do pre-
zesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie dokumentu potwierdzającego 
posiadanie przez nią kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instala-
cji. Pod warunkiem spełnienia podstawowych wymogów (posiadanie pełnej 
zdolności do czynności prawnych, korzystanie z praw publicznych, brak ska-
zania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko 
wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu) certyfikat taki może 
być wydany osobie, która – jak stanowi art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy – „po-
siada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności 
w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji 
sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych 
i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Tym samym z opisanej drogi uzyskania certyfikatu wyłączone zostały 
wszystkie te osoby, które ukończyły studia na wskazanych wyżej kierun-
kach przed datą wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Oznacza to, że ograniczenie prawa do otrzymania certyfikatu oparte zostało 
w tym przypadku wyłącznie na kryterium odnoszącym się do daty wydania 
dyplomu. Opisany stan prawny zdaje się godzić w wyrażoną w art. 32 ust. 2 
Konstytucji RP zasadę niedyskryminacji.

Biorąc to pod uwagę, uprzejmie proszę o przeanalizowanie zgłoszonego 
problemu i rozważenie podjęcia stosownych działań legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 21 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2015 r., znak: BPS/043-77-3313/15, przed-

stawiam poniżej stanowisko dotyczące kwestii podniesionych w oświadczeniu złożo-
nym przez senatora Ryszarda Knosalę podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 
25 czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzenia kwalifikacji do instalowania danego ro-
dzaju instalacji.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. poz. 478) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego może wydać na wnio-
sek osoby zainteresowanej, dokonującej instalacji mikroinstalacji, małych instalacji 
lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie 
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większej niż 600 kW certyfikat, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez instalatora odpowiednich kwalifikacji w zakresie instalowania poszczególnych 
rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii, wymienionych w art. 136 ust. 2:

1) kotłów i pieców na biomasę, lub
2) systemów fotowoltaicznych, lub
3) słonecznych systemów grzewczych, lub
4) pomp ciepła, lub
5) płytkich systemów geotermalnych.
Ponadto, certyfikat może być wydany osobie, która spełni szereg podstawowych 

przesłanek, wymienionych w art. 136 ust. 3 lub w art. 136 ust. 4 ustawy o odna-
wialnych źródłach energii. Opisywany w oświadczeniu stan faktyczny odnosi się do 
art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż certyfikat może być wydany instalato-
rowi posiadającemu dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w spe-
cjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji 
sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimaty-
zacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Wo-
bec regulacji zawartej w powyższym przepisie podniesiono zarzut jakoby wyłączała 
z możliwości ubiegania się o uzyskanie certyfikatu osoby, które ukończyły studia na 
wskazanych kierunkach przed datą wejścia w życie tejże ustawy.

Uprzejmie wyjaśniam, iż ustawodawca w sposób celowy i zamierzony zastrzegł, 
że z obowiązku odbywania stosownych szkoleń oraz zdawania egzaminu zostali zwol-
nieni jedynie ci wnioskodawcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii 
albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłod-
niczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydanym na podstawie 
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Powołanie się na przepisy tej 
konkretnej ustawy wyklucza z kręgu osób uprawnionych do otrzymania certyfikatu 
w trybie wyjątkowym te, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych przed 
dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. Tego rodzaju rozwiązanie prawne 
ma swoje uzasadnienie, gdyż niezbędna jest zarówno certyfikacja, jak i konieczność 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, wynikająca z rozwoju i postępu naukowo- 
-technologicznego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Przepisy ustawy o odna-
wialnych źródłach energii nie zamykają dostępu do możliwości uzyskania certyfikatu 
instalatorom odnawialnych źródeł energii. Co do zasady każdy może go uzyskać, 
spełniając warunki określone w art. 136 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii, a więc po ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających 
się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji, małej instalacji lub instalacji 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 
600 kW, poświadczonego zaświadczeniem, przeprowadzonego przez akredytowanego 
organizatora szkoleń oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony 
przez komisję egzaminacyjną.

Wobec tego, należy zaznaczyć, iż nie zostały naruszone reguły zawarte w art. 32 
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, 
poz. 483, z późn. zm.), które stanowią, że nikt nie może być dyskryminowany w ży-
ciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Przepis 
ten jest wyrazem tak zwanej zasady niedyskryminacji na gruncie stanowienia i sto-
sowania prawa. Ustawowe wymogi dotyczące przyznawania certyfikatów instalato-
rom odnawialnych źródeł energii nie dyskryminują osób, które uzyskały dyplom 
ukończenia studiów wyższych przed wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, gdyż możliwość uzyskania certyfikatu nie jest nieosiągalna, a przepisy 
ustawy o odnawialnych źródłach energii nie tworzą nowego zawodu, tylko stwarzają 
fakultatywną możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez osoby funkcjo-
nujące na rynku zawodowym.

Ponadto, uprzejmie informuję, iż w dniu 27 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie ww. przepisów prawa, określo-
nych wówczas w rozdziale 3b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetycz-
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ne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w kwestii odmowy wydania certyfikatu ze 
względu na datę ukończenia studiów wyższych przed 1 września 2005 roku (VI SA/
Wa 3419/14), oddalając skargę w całości.

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam przekonanie, że stanowią one wy-
czerpującą odpowiedź na kwestie zawarte w przedmiotowym oświadczeniu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy W. Pietrewicz 
Pełnomocnik Rządu do spraw 
Deregulacji Gospodarczych 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnie-
nie od podatku dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeśli – po speł-
nieniu pewnych dodatkowych warunków – zostały one wydatkowane na 
własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy). W art. 21 ust. 25 
ustawy sprecyzowano, jakie wydatki mogą zostać uznane za wydatki po-
niesione na własne cele mieszkaniowe. Mimo uregulowania przedmiotowej 
kwestii w sposób szeroki, w ust. 25 nie wymieniono kwot wniesionych do 
spółdzielni jako wkład mieszkaniowy w związku z nabyciem spółdzielcze-
go lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub na rzecz towarzystwa 
budownictwa społecznego tytułem partycypacji w kosztach budowy reali-
zowanej przez ten podmiot. Nie ulega wątpliwości, że i tego rodzaju wydat-
ki służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika. Niemniej jednak 
w przypadku zagospodarowania środków w taki sposób musi się on liczyć 
z koniecznością zapłacenia podatku.

Opisany problem dotyczy w szczególności osób, które z różnych wzglę-
dów zmuszone były sprzedać zajmowane dotychczas lokum, a które – głów-
nie ze względów finansowych – nie mogą sobie pozwolić na rozwiązanie 
spełniające warunki zwolnienia od podatku, na przykład na zakup nierucho-
mości. W przypadku takich osób nierzadko jedynym rozwiązaniem pozwa-
lającym na samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest nabycie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub wynajęcie mieszkania od 
TBS z jednoczesną partycypacją w kosztach budowy.

Mając to na uwadze, proszę Pana Ministra o rozważenie możliwości roz-
szerzenia brzmienia art. 21 ust. 25 w taki sposób, aby objął on także wydat-
ki, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 8 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatora Ryszarda Knosalę podczas 

77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. dotyczącego nieuwzględnienia 
w katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe – określonych w art. 21 ust. 25 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361, ze zm.) – kwot wniesionych do spółdzielni jako wkład mieszkanio-
wy w związku z nabyciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
lub na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego tytułem partycypacji w kosztach 
budowy realizowanej przez ten podmiot, uprzejmie wyjaśniam.
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Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą PIT” dodane zostały ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.).

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, polega na wyłączeniu 
z opodatkowania tej części dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi po-
niesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z od-
płatnego zbycia.

Ustawa PIT w art. 21 ust. 25 enumeratywnie wymienia wydatki na własne cele 
mieszkaniowe, których poniesienie skutkuje zwolnieniem z opodatkowania. Zalicza 
się do nich, m.in. wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, nabycie 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, na nabycie gruntu pod 
budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację czy też remont własne-
go budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.

Uzasadnieniem dla wprowadzenia tego zwolnienia, było zachęcenie do lokowania do-
chodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, w inwestycje mieszkaniowe zwią-
zane z prawem własności służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Powiązanie wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe z prawem włas- 
ności, uzasadnia fakt, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy przychodów z odpłatnego 
zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c 
ustawy PIT, czyli z tytułu odpłatnego przeniesienia prawa własności do nieruchomości 
lub określonego prawa majątkowego.

Gdyby zrezygnować z tego kryterium, czyli prawa własności inwestycji mieszkanio-
wej, i jako jedyny warunek zwolnienia przyjąć realizację celu mieszkaniowego, w kata-
logu tych wydatków mogłyby się znaleźć nie tylko wspomniane w wystąpieniu wydatki 
z tytułu wniesionego do spółdzielni wkładu mieszkaniowego w związku z nabyciem 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub tytułem partycypacji 
w kosztach budowy realizowanej przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale 
też wszelkie inne wydatki pozwalające na zaspokajanie celów mieszkaniowych, jak 
np. czynsz administracyjny, czynsz z tytułu najmu prywatnego.

Dlatego też, ustawodawca powiązał realizację własnego celu mieszkaniowego, 
z prawem własności.

Należy również podkreślić, że ustawa PIT ma przede wszystkim realizować funk-
cje fiskalne państwa, dlatego też wszelkie ulgi i zwolnienia stanowią wyjątek od po-
wszechności opodatkowania.

Trybunał Konstytucyjny, oceniając ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych przez pryzmat dochowania w jej konstrukcji zasady 
powszechności, m.in. sformułował tezę, iż „standardem prawa podatkowego jest wy-
nikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążący na wszystkich 
podmiotach obowiązek uiszczania podatku dochodowego (...), a zwolnienia (...) stano-
wią ustawowy wyjątek, istotne odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej, to 
jest powszechności i równości opodatkowania” (orzeczenie TK z dnia 29 maja 1996 r., 
sygn. akt K 22/95).

Z powyższych względów, nie znajduje uzasadnienia postulat rozszerzenia kata-
logu wydatków uprawniających do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25–30 
ustawy PIT.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Art. 7c ustawy o kontroli skarbowej stanowi: „Organy kontroli skarbowej 
w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 pkty 1–3 ustawy, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym 
dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wy-
sokość zobowiązania podatkowego oraz przetwarzać je w rozumieniu prze-
pisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której 
dane te dotyczą”. Przepis ten nie zawiera żadnego wyłączenia odnoszącego 
się do danych wrażliwych, przez co możliwe jest przetwarzanie przez wska-
zane organy na przykład danych o stanie zdrowia pacjentów w przypadku 
prowadzenia postępowania kontrolnego przeciwko ich lekarzowi.

Biorąc pod uwagę opisany kontekst, można mieć poważne obawy, czy 
normy prawne wynikające z art. 7c ustawy nie naruszają zasad konsty-
tucyjnych. Mowa tutaj w szczególności o wynikającej z art. 47 konstytucji 
zasadzie ochrony prawnej życia prywatnego, a także o zasadzie wyrażonej 
w art. 51 ust. 1 konstytucji, zgodnie z którą „nikt nie może być obowiąza-
ny inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących 
jego osoby”. Ograniczeniu tych praw – wedle ugruntowanej linii orzeczniczej 
Trybunału Konstytucyjnego – powinny towarzyszyć gwarancje prawne i in-
stytucjonalne, pozwalające stosować określone działania tylko w zakresie 
koniecznym do realizacji konstytucyjnych celów, w sposób charakteryzujący 
się jak najmniejszym stopniem dolegliwości dla obywateli i z zastosowaniem 
określonych procedur.

Z tego też względu uprzejmie proszę o rozważanie możliwości dokonania 
odpowiednich zmian w komentowanym przepisie w celu wyeliminowania 
towarzyszących mu wątpliwości co do zgodności z ustawą zasadniczą.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala

Odpowiedź

Warszawa, 21 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku oświadczeniem złożonym przez Senatora Ryszarda Knosalę na 77. po-

siedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r., w sprawie przetwarzania przez organy 
kontroli skarbowej danych wrażliwych, w tym danych o stanie zdrowia pacjentów 
oraz ewentualnej niezgodności art. 7c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej1, z art. 47 oraz z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, przedkładam na ręce Pana 
Marszałka odpowiedź na ww. oświadczenie.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że organy kontroli skarbowej nie posiadają uprawnie-
nia do przetwarzania danych osobowych o charakterze wrażliwym, w tym danych o sta-
nie zdrowia. Takiej podstawy prawnej nie stanowi art. 7c ustawy o kontroli skarbowej.

1 Dz. U. 2015, poz. 553.
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Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych2, przetwarzanie danych sensytywnych jest 
dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich 
danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, stwarzając pełne gwarancje ich ochro-
ny. Trybunał Konstytucyjny dokonując interpretacji normy prawnej zawartej w po-
wołanym wyżej przepisie, wskazał, że musi istnieć przepis ustawowy, jednoznacznie 
wskazujący kategorie danych wrażliwych, które mogą być przetwarzane, określający 
podmiot, który może te dane przetwarzać, wskazujący, w jakim zakresie następuje 
przetworzenie danych, na czym ono konkretnie polega oraz kto jest odbiorcą tych da-
nych (vide: wyrok z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt U 2/14).

Norma zawarta w art. 7c ustawy o kontroli skarbowej w swojej normatywnej treści 
nie zawiera elementów wskazanych przez Trybunał. Stanowisko o braku podstaw praw-
nych do przetwarzania danych wrażliwych przez organy kontroli skarbowej w oparciu 
o art. 7c ustawy o kontroli skarbowej potwierdza również praktyka stosowania tego 
przepisu. Dane o stanie zdrowia dla organów kontroli skarbowej są nieprzydatne. Nie 
mają one wpływu na obowiązki podatkowe zarówno pacjentów jak i lekarzy, wobec 
których organy kontroli skarbowej wszczęły postępowanie kontrolne.

Odnosząc się do wątpliwości Pana Senatora dotyczących naruszenia standardów 
określonych w art. 47 oraz art. 51 ust. 1 Konstytucji RP przez art. 7c ustawy o kontroli 
skarbowej należy wskazać, iż powołana norma w pełni uwzględnia warunki konsty-
tucyjności. Przede wszystkim w sposób właściwy wyważa proporcje między interesem 
prywatnym i interesem publicznym. Precyzyjnie określa zadania organów kontroli 
skarbowej, w ramach których mogą one zbierać i wykorzystywać informacje, w tym 
dane osobowe. Wskazuje krąg podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji. 
Potrzebę gromadzenia informacji i danych osobowych odnosi wyłącznie do zdarzeń ma-
jących bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego, co 
powoduje, że udostępnianiu podlegają jedynie informacje niezbędne dla prawidłowej 
realizacji zadań organów kontroli skarbowej. Przepis ten w sposób szczegółowy regu-
luje również procedurę pozyskiwania informacji i danych osobowych wraz z trybem 
odwoławczym. Mianowicie organ kontroli skarbowej zobowiązany jest wydać postano-
wienie, w którym szczegółowo wykaże konieczność pozyskania danego typu informacji. 
Dodatkowo w celu przeprowadzenia weryfikacji zasadności żądania udostępnienia in-
formacji przedmiotowy akt podlega kontroli instancyjnej i sądowo-administracyjnej.

Dodatkowo należy wskazać, że przepisy ustawy o kontroli skarbowej zapewniają 
wymagane standardy bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych. Dane 
osobowe uzyskane w trybie art. 7c ustawy stanowią tajemnicę skarbową (art. 34 
ust. 1 ustawy), która w orzecznictwie kwalifikowana jest jako rodzaj tajemnicy pań-
stwowej. Prawo otrzymania informacji objętych tajemnicą skarbową zastrzeżone jest 
wyłącznie dla podmiotów, którym przepis rangi ustawowej przyznaje taką możliwość. 
Ponadto ujawnienie tajemnicy skarbowej zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
do lat 5 (art. 306 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa3). 
Sankcja za naruszenie tajemnicy skarbowej jest wiec porównywalna z odpowiedzial-
nością związaną z ujawnieniem informacji opatrzonych klauzulą „tajne” lub „ściśle 
tajne” (art. 265 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny4).

Mając na uwadze przedstawioną powyżej argumentację, należy wyrazić przekona-
nie, że przepis art. 7c ustawy o kontroli skarbowej jest zgodny z art. 47 oraz art. 51 
ust. 1 Konstytucji RP.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Agnieszka Królikowska

2 Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.
3 Dz. U. 2015, poz. 613.
4 Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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Oświadczenie senator Marii Koc 
oraz senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z niejednoznacznością zapisów w ustawie o systemie oświa-

ty oraz różnymi interpretacjami zapisów pragniemy zapytać Panią Minister, 
czy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i uczęsz-
czające do niepublicznego przedszkola powinny być przekazywane dwie do-
tacje czy jedna.

Wiele samorządów przekazuje takim przedszkolom – prowadzącym 
zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty wczesne wspoma-
ganie rozwoju ucznia, który nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, objętego jednocześnie w danym przedszkolu wczesnym wspo-
maganiem oraz wychowaniem przedszkolnym – dwie dotacje:

1) dotację na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostki samorządu terytorialnego,

2) dotację na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w wy-
sokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków 
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jed-
nego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.

Jednak kontrole Najwyższej Izby Kontroli i RIO podważają zgodność 
z prawem przekazywania przez gminę dwóch dotacji niepublicznemu przed-
szkolu. W licznych opiniach pokontrolnych NIK i RIO zawarte są zapisy sta-
nowiące, że na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługu-
je tylko jedna dotacja, przyznana na podstawie art. 90 ust. 1a.

W związku z tak bardzo rozbieżnymi stanowiskami prosimy Panią Mini-
ster o jednoznaczną opinię w tej sprawie.

Z poważaniem 
Maria Koc 
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź

Warszawa, 16 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie1 złożone przez senatorów Marię Koc i Kazimierza 

Jaworskiego podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie 
przekazywania dotacji dla niepublicznego przedszkola na dziecko objęte wychowa-
niem przedszkolnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju, przedstawiam poniższe 
wyjaśnienia.

1 Nr BPS/043-77-3316/15.
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Dotowanie przedszkoli niepublicznych regulują przepisy ustawy o systemie oświa-
ty2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysoko-
ści nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących pono-
szonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszo-
nych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, sta-
nowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Natomiast, przedszkola niepubliczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwo-
ju dziecka3, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota prze-
widziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświato-
wej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba 
prowadząca przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację 
o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Przedszkole otrzymuje na dziecko, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, a jest objęte w danym przedszkolu wczesnym wspomaganiem roz-
woju oraz wychowaniem przedszkolnym, dwie dotacje:

1) dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostki samorządu terytorialnego4,

2) dotację w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przelicze-
niu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy5.

Na dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jest 
objęte w danym przedszkolu wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz kształceniem specjalnym w ramach 
wychowania przedszkolnego, przedszkole otrzymuje również dwie dotacje:

1) dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostki samorządu terytorialnego6,

2) dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego7.

W przypadku, gdy dziecko objęte jest w przedszkolu jedynie zajęciami wczesnego 
wspomagania rozwoju i nie jest objęte wychowaniem przedszkolnym w tym przed-
szkolu, wówczas do przedszkola przekazywana jest jedna dotacja8.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu

2 Art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.), a także w okresie przejściowym (tj. do dnia 31 sierpnia 2015 roku) 
przepisy art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827, z późn. zm.).

3 Zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
4 Na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.
5 Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw.
6 Na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.
7 Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw.
8 Naliczana zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.
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Oświadczenie senator Marii Koc 
oraz senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do wójta gminy Wierzbno Hanny Kelleher

Szanowna Pani Wójt!
Do biura senatorskiego w Węgrowie zgłaszają się licznie mieszkańcy 

gminy Wierzbno i gminy Grębków z prośbą o interwencję w sprawie plano-
wanej na terenie miejscowości Krypy biogazowni o mocy elektrycznej 1 MW. 
Z obawy o uciążliwość tej inwestycji, polegającą na emisji związków zło-
wonnych, wzroście hałasu, możliwości skażenia ujęć wody czy nasileniu 
ruchu pojazdów w okolicy, mieszkańcy Pani gminy, jak również sąsiadują-
cy z miejscem planowanej budowy biogazowni mieszkańcy gminy Grębków 
wyrażają zaniepokojenie wspomnianą inwestycją.

W związku z opisaną sytuacją prosimy o odpowiedź na następujące 
pytania.

Na jakim etapie jest planowana budowa biogazowni na terenie gminy 
Wierzbno?

Czy w sprawie wspomnianej inwestycji były prowadzone konsultacje 
społeczne?

Jaka jest opinia rady gminy w kwestii budowy tej inwestycji?
Czy podczas podejmowania decyzji w sprawie budowy biogazowni na 

terenie gminy, którą Pani zarządza, weźmie Pani pod uwagę protesty miesz-
kańców gmin Wierzbno i Grębków?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Krzysztof Słoń

Odpowiedź

Wierzbno, 23 lipca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo BPS/043-77-3317/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w przedmio-
cie ustosunkowania się do wspólnego oświadczenia senatorów Marii Koc i Krzysztofa 
Słonia złożonego podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., zawiera-
jącego pytania dotyczące planowanej budowy biogazowni na terenie Gminy Wierzbno, 
Wójt Gminy Wierzbno przedstawia następujące stanowisko w sprawie.

W dniu 2 października 2014 r. do Wójta Gminy Wierzbno, wpłynął wniosek o wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określone-
go przez wnioskodawcę nazwą „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 
1 MW w miejscowości Krypy, w Gminie Wierzbno”.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć wymienionych w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379), jako 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt 45, pkt 52).
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W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zobowiązany był do ustalenia, czy w spra-
wie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko jest wymagane, w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, gdy obowiązek powyższy został stwierdzony na podsta-
wie art. 63 ust. 1 powyższej ustawy. Artykuł 63 ust. 1 wskazuje, że obowiązek prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza, w drodze postanowie-
nia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przy 
uwzględnieniu warunków wymienionych w powyższym artykule, przy czym ustawa 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie obliguje organ w art. 64 
ust. 1 do wcześniejszego zasięgnięcia opinii regionalnego dyrektora ochrony środowi-
ska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Organ prowadzący po-
stępowanie jest zatem zobowiązany do ustalenia, czy w sprawie zachodzi konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia przy uwzględnieniu stanowisk 
organów opiniujących.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Wierzbno, wystąpił do Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadze-
nia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Po zajęciu stanowiska przez organy opiniujące, Wójt Gminy Wierzbno Postano-
wieniem Nr OOŚ.6220.5.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. postanowił o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą „Elektrociepłownia 
na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Krypy, w Gminie Wierzbno” 
na środowisko.

Po przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmioto-
wej decyzji, Wójt Gminy Wierzbno wystąpił o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz o wydanie opinii w tym 
przedmiocie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie.

Postanowieniem Nr WOOŚ-II.4242.71.2015.MZ z dnia 23 czerwca 2015 r. Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił realizację przedsięwzięcia 
pod nazwą „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości 
Krypy, w Gminie Wierzbno” zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 732, 
733 i 735 położonych w miejscowości Krypy, określając jednocześnie warunki jakie 
należy spełnić na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie do chwili obecnej nie wy-
dał opinii dotyczącej realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wzywając inwestora 
do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wydanie przez Wójta Gminy Wierzbno decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedmiotowej inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie.

W sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW 
w miejscowości Krypy, w Gminie Wierzbno”, nie były prowadzone konsultacje społecz-
ne, albowiem przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), nie nakładają takiego obowiązku 
na organ prowadzący postępowanie i wydający decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach. Przepisy ww. ustawy nakazują jedynie zapewnienie udziału społeczeństwa 
w postępowaniu i umożliwienie zgłoszenia uwag i wniosków.

W sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
budowy biogazowni w miejscowości Krypy udział społeczeństwa został zapewniony 
przez Wójta Gminy Wierzbno.

Obwieszczeniem Nr GOŚ.6220.5.2014.2015 z dnia 13 marca 2015 r. Wójt Gminy 
Wierzbno podał do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Elektrocie-
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płownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w miejscowości Krypy, w Gminie Wierzb-
no”, prowadzonym postępowaniu, wydaniu postanowienia o konieczności przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania na środowisko, wpłynięcia raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania 
uwag i wniosków w określonym terminie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją specyficzną, wydawaną 
na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego w stosunku do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Wydanie tej decyzji 
i prowadzone w związku z tym postępowanie następuje przed uzyskaniem decyzji 
wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, między innymi decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz o warunkach zabudowy.

Przesłanki jakie właściwy organ winien wziąć pod uwagę wydając decyzję środo-
wiskową zostały określone w przepisie art. 80 ustawy. Zgodnie z nim – jeżeli była 
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ 
wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1;
2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowi-

sko, jeżeli zostało przeprowadzone.
Przesłanki do wydania decyzji odmownej ustawodawca zamieścił w przepisie 

art. 81 ustawy, są to:
– brak zgody wnioskodawcy na inny, zaproponowany przez organ wariant przed-

sięwzięcia (art. 81 ust. 1 ustawy),
– stwierdzenie przez organ na podstawie postępowania w przedmiocie oceny od-

działywania przedsięwzięcia na środowisko, iż przedsięwzięcie może znacząco 
negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 81 ust. 2) oraz

– stwierdzenie przez organ na podstawie postępowania w przedmiocie oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko, iż przedsięwzięcie może spowodo-
wać nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza.

Jeżeli żadna z wymienionych okoliczności nie zachodzi, organ obowiązany jest do 
określenia środowiskowych uwarunkowań (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 czerwca 
2013 r., II SA/Łd 285/13).

Analiza powyższych przepisów pozwala stwierdzić, że sprzeciw mieszkańców gmi-
ny nie może stanowić podstawy do wydania negatywnej decyzji w sprawie środowi-
skowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Przepisy ustawy nakazują jedynie 
zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i umożliwienie zgłoszenia uwag 
i wniosków, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla 
przedsięwzięcia (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 marca 2014 r., II SA/Sz 
1208/13). Organ zobowiązany jest również, w przypadku wpłynięcia uwag i wnio-
sków, ustosunkować się do ich treści w uzasadnieniu decyzji.

Powyższe wynika z treści art. 85 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia a uzasadnienie decyzji, nie-
zależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administra-
cyjnego, powinno zawierać, w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko, między innymi informacje o przeprowadzonym 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały 
wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone 
w związku z udziałem społeczeństwa.

Odnosząc się do pytania „Jaka jest opinia rady w kwestii budowy tej inwestycji?”, 
Wójt Gminy Wierzbno wyjaśnia, że Rada Gminy Wierzbno nie posiada kompetencji do 
opiniowania budowy przedmiotowej inwestycji, zarówno na etapie wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i ustalania warunków zabudowy.
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Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). Decyzję tę organ wydaje 
po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zaopiniowaniu 
przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Przepisy ww. ustawy nie 
przewidują kompetencji do opiniowania przez radę gminy decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Kompetencje wójta, w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięć określonych w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, mają zatem 
charakter wyłączny, co oznacza, że nie może ich przejmować żaden inny organ, w tym 
rada gminy (por. wyrok NSA w Łodzi z dnia 18 marca 1998 r., II SAB/Łd/96).

Jak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), do właściwości rady gminy należą bowiem 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej.

W ramach gminy obowiązuje ustawowy podział kompetencji, zgodnie z którym wy-
dawanie decyzji w sprawach indywidualnych stanowi kompetencję wójta (burmistrza, 
prezydenta), a nie rady, i bezpośrednie wkraczanie w sferę jego ustawowych upraw-
nień narusza prawo w sposób rażący.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej 
działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że samodzielność organów gmin 
w realizowaniu zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niepowierzonych ustawowo 
innym podmiotom, nie jest pełna, a ich działalność podlega prawnym ograniczeniom. 
Organy administracji publicznej, a do takich należą organy gminy, mogą podejmować 
działania jedynie w zakresie ustawowo przyznanych im kompetencji i w formach przez 
prawo przewidzianych. Nie mogą natomiast wkraczać w kompetencje innych organów 
ani tych kompetencji, ustawowo określonych, naruszać.

W świetle powyższego, opiniowanie budowy przedmiotowej inwestycji, nie leży 
w zakresie kompetencji Rady Gminy Wierzbno.

WÓJT 
mgr Hanna Kelleher
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, Krzysztofa Słonia 
oraz Kazimierza Jaworskiego

skierowane do mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
Adama Ludwikowskiego

Szanowny Panie Inspektorze!
Od dłuższego czasu na terenie gminy Wierzbno w powiecie węgrow-

skim trwa konflikt wokół wysypiska śmieci położonego na terenie tej gminy 
w trójkącie Wierzbno – Las Jaworski – Helenów. Wysypisko to jest ogromną 
uciążliwością dla mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy narzeka-
ją na ogromny smród, dużą liczbę gryzoni oraz na liczne martwe zwierzęta 
znajdowane wokół wysypiska. Poprzedni wójt gminy, pan Eugeniusz Kudel-
ski, zapewniał mieszkańców gminy, że do końca 2014 r. wysypisko zostanie 
zamknięte i zrekultywowane. Nowa pani wójt wbrew mieszkańcom podpi-
sała jednak umowę dzierżawy wysypiska na kolejne trzy lata. Ta decyzja 
wzbudza sprzeciw lokalnej społeczności, która z uwagi na liczne niedogod-
ności oraz w obawie o zdrowie ludzi pragnie zamknięcia wysypiska i jego 
rekultywacji.

Czy sprawa wysypiska śmieci w gminie Wierzbno jest Panu Inspektoro-
wi znana? Czy zwracano się do Pana Inspektora z prośbą o interwencję w tej 
sprawie? Jaka jest opinia Pańskiego urzędu odnośnie do funkcjonowania 
tego wysypiska i jego oddziaływania na lokalne środowisko oraz mieszkają-
cych w sąsiedztwie ludzi?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź

Warszawa, 2015.07.22

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Marię Koc, Krzysztofa Sło-

nia i Kazimierza Jaworskiego na 77. posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 
przedstawiam informacje dotyczące składowiska w miejscowości Wierzbno.

Składowisko stanowi współwłasność gmin Wierzbno i Grębków.
Zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zloka-

lizowanym w miejscowości Wierzbno jest Eko Team Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie.
Stan formalnoprawny:
∙ decyzja lokalizacyjna Wójta Gminy Wierzbno z dnia 26 listopada 1999 r. znak: 

K0.73331/19/99
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∙ decyzja Starosty Węgrowskiego udzielająca pozwolenia na budowę z dnia 
19 kwietnia 2000 r. znak: AB 7351/101/2000 wraz ze zmianą decyzji z dnia 
18 czerwca 2010 r. znak: ŚRB. 7351-195/10 ustalająca wysokość i formę za-
bezpieczenia roszczeń

∙ decyzja pozwolenie na użytkowanie Starosty Węgrowskiego z dnia 14 grudnia 
2000 r. znak: AB 7353-111/00

∙ instrukcja eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojęt-
ne zatwierdzona decyzją Starosty Węgrowskiego z 19 stycznia 2011 r. wraz ze 
zmianami z dnia 30 marca 2011 r. i 30 marca 2012 r.

∙ pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urzą-
dzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie – decyzja Starosty Węgrow-
skiego z dnia 23 listopada 2012 r, z terminem obowiązywania do dnia 30 wrześ- 
nia 2016 r.

∙ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 
na składowisku – decyzja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 marca 2013 r. 
znak: ŚRB.6233.8.2013.AM, zmieniona decyzją z dnia 31 marca 2014 r. 
znak: ŚRB.6233.8.2013/2014.AM wydłużającą termin jej obowiązywa-
nia do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz decyzją z dnia 2 stycznia 2015 r. znak: 
ŚRB.6233.8.2013/2015.AM wydłużającą jej termin obowiązywania do dnia 
31 grudnia 2017 r. (decyzja nieostateczna – zaskar żona przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego)

∙ decyzja Starosty Węgrowskiego z dnia 23 lutego 2015 r. znak: ŚRB.6233.4.2015.
AM zezwalająca firmie Eko Team Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakre-
sie zbierania odpadów ważna do dnia 23 lutego 2025 r.

Parametry konstrukcyjne i wyposażenie składowiska:
∙ liczba kwater – 1
∙ pojemność całkowita – 52056 m3

∙ pojemność zapełniona wraz z warstwami izolacyjnymi – 24120 m3 (dane z roku 
2013)

∙ uszczelnienie dna i skarp – geomembrana Carbofol 406 o grubości 2 mm
∙ drenaż odcieków – kolektor zbierający odcieki o średnicy 100 mm, zbiornik na 

odcieki o pojemności 50 m3

∙ waga
∙ brodzik dezynfekcyjny
∙ studnie odgazowujące bierne – 4 szt.
∙ ogrodzenie – siatka z bramą wjazdowo-wyjazdową
∙ pas zieleni, z dwóch stron las
∙ piezometry – 3 szt.
∙ deszczomierz – 1 szt.
W latach 2013 i 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura 

w Mińsku Mazowieckim przeprowadził dwie kontrole interwencyjne. Pierwszy wniosek 
wpłynął w dniu 27 maja 2013 r. i dotyczył zaśmiecania przyległego do składowiska 
lasu, uciążliwości odorowych, przyjmowania na składowisko dużej ilości odpadów 
ok. 50 samochodów miesięcznie bez ich udokumentowania oraz nieprawidłowego 
postępowania z odciekami. Kontrola przeprowadzona w dniach 10 czerwca – 3 lipca 
2013 r. wykazała, że teren składowiska jest ogrodzony, a zamontowane siatki zabez-
pieczają przed rozwiewaniem lekkich frakcji odpadów i zanieczyszczaniem terenów 
przyległych do składowiska. Nie stwierdzono zanieczyszczenia terenów przyległych 
do składowiska. Na składowisku pracował kompaktor zagęszczający odpady oraz 
formujący obwałowania i wierzchnią warstwę rekultywacyjną skarp. Ponadto usta-
lono, że w roku 2012 zdeponowano na składowisku 2620,6 Mg odpadów, natomiast 
w okresie od stycznia do 31 maja 2013 r. – 516,76 Mg, w tym 183,547 Mg odpadów 
o kodzie 20 03 01. Odcieki ze składowiska gromadzone są w zbiorniku bezodpły-
wowym o pojemności 50 m3 i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków w Wę-
growie zgodnie z posiadanym pozwoleniem oraz rozdeszczowywane na składowisku. 
O ustaleniach kontroli poinformowano wnoszącego interwencję informując, że zarzu-
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ty w niej zawarte nie zostały po twierdzone w trakcie przeprowadzonej kontroli. Usta-
lenia kontroli zostały także przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie.

Kolejna kontrola składowiska w m. Wierzbno odbyła się w dniach 11–28 kwiet-
nia 2014 r. w związku z wnioskiem o podjęcie interwencji dotyczącym rozwiewania 
odpadów poza teren składowiska i uciążliwościami odorowymi. Oględziny terenu 
wokół składowiska nie potwierdziły zaśmiecenia terenu lotnymi frakcjami odpadów. 
Na składowisku zamontowane były siatki ograniczające rozwiewanie odpadów. Nie 
stwierdzono również uciążliwości odorowych. Składowane odpady przykrywane były 
warstwami izolacyjnymi piasku. Na składowisku w 2013 r. zdeponowano 620,7 Mg 
odpadów. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń posiadanych decyzji. O usta-
leniach kontroli poinformowano wnoszącą interwencję informując, że zarzuty w niej 
zawarte nie zostały potwierdzone w trakcie przeprowadzonej kontroli.

Jednocześnie informuję, że na składowisku prowadzony jest przez akredytowane 
laboratorium monitoring obejmujący:

∙ pomiary zwierciadła wody w 3 piezometrach,
∙ badania wód podziemnych z 3 piezometrów,
∙ pomiary emisji gazu składowiskowego w 4 punktach,
∙ kontrolę osiadania powierzchni składowiska,
∙ badania stateczności zboczy,
∙ badania struktury i składu masy składowiska.
Na podstawie rocznego sprawozdania z monitoringu prowadzonego na terenie 

składowiska odpadów w miejscowości Wierzbno w 2014 roku ustalono, że nie podda-
no badaniom próbek wód podziemnych z piezometrów ze względu na brak wód pod-
ziemnych w otworach monitoringowych (piczometry suche).

Pomiary składu gazu wysypiskowego wykazały, że składowisko nie jest obecnie źró-
dłem emisji biogazu. Składowisko nie stwarza więc uciążliwości dla powietrza atmosfe-
rycznego w zakresie takich składników biogazu jak metan czy dwutlenek węgla.

Wykonane w listopadzie 2014 r. pomiary osiadania powierzchni składowiska 
wykazały, że odpady zalegają na poziomie 172,0–175,0 m npm w części wschodniej 
do 176,0–178,0 m npm w części środkowej i zachodniej. Stateczność skarp jest 
wystarczająca.

Badania struktury i składu masy składowiska wykazały, że skład morfologiczny 
przedstawia się następująco: frakcja <10 mm 35%, odpady mineralne pozostałe 20%, 
odpady tworzyw sztucznych 13%, odpady materiałów tekstylnych i odpady organiczne 
pozostałe po 8%, odpady papieru i tektury oraz szkła po 6%, odpady spożywcze po-
chodzenia roślinnego 4%.

W dniu 9 lipca 2015 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Mińsku Mazowieckim przy 
udziale pracownika Urzędu Gminy w Wierzbnie przeprowadzili oględziny składowiska 
w trakcie których stwierdzono, że brama wjazdowa na składowisko jest zamknięta, 
przy wjeździe na nieckę składowiska znajduje się miejsce magazynowania opon, a po 
obu stronach wjazdu na czaszę składowiska znajdują się odpady zawierające frag-
menty folii. W trakcie oględzin terenu wokół składowiska przyjechał samochód cię-
żarowy firmy Eko Team z kontenerem o pojemności 36 m3 wypełnionym odpadami 
(wizualnie zmieszane odpady komunalne), które wysypał na składowisko, a następnie 
rozplantował spychaczem i po zamknięciu bramy odjechał. Powyższy fakt wskazuje, 
że przedsiębiorca pomimo utraty obowiązywania z dniem 31 grudnia 2014 r. decyzji 
zezwalającej na przetwarzanie odpadów na składowisku nadal unieszkodliwia odpa-
dy. W związku z nieobecnością właściciela Spółki Eko Team (urlop do końca lipca 
br.) i brakiem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy nie podjęto czynności 
kontrolnych. Kontrola zostanie przeprowadzona niezwłocznie po powrocie właściciela, 
tj. na początku sierpnia br. Dalsze działania inspekcji uzależnione będą od ustaleń 
przeprowadzonej kontroli.

Jednocześnie informuję, że w dniu 22 lipca 2015 r. skierowano do Starosty Wę-
growskiego wystąpienie, zawierające wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie 
wygaszenia decyzji Starosty Węgrowskiego z dnia 29 marca 2013 r. zezwalającej 
Eko Team Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, 
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z uwagi na upływ czasu, na jaki zostało wydane. Stwierdzenie wygaśnięcia wskazanej 
decyzji umożliwi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wymierzenie, na 
podstawie art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach, administracyjnej kary pieniężnej 
za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, w przypadku potwierdzenia 
tego faktu podczas planowej kontroli.

Z poważaniem 
 
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
Adam Ludwikowski
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, Krzysztofa Słonia 
oraz Kazimierza Jaworskiego

skierowane do mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
Adama Ludwikowskiego

Szanowny Panie Inspektorze!
W związku z licznymi bulwersującymi doniesieniami na temat dziesiątek 

ton śmieci zakopanych nielegalnie na terenie Nadbużańskiego Parku Krajo-
brazowego w okolicach wsi Stare Lipki i Nowe Lipki w gminie Stoczek w po-
wiecie węgrowskim proszę Pana Inspektora o udzielenie informacji, czy jest 
Panu znany fakt istnienia tego nielegalnego procederu.

Od co najmniej kilku miesięcy docierają do nas informacje o ogromnej 
ilości śmieci niewiadomego pochodzenia, które są przywożone, często pod 
osłoną nocy, na teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Sto-
czek, a następnie zakopywane, pozostawiane w sposób całkowicie nielegal-
ny. O sprawie piszą lokalne i regionalne media, a ostatnio tym tematem za-
interesowała się ogólnopolska telewizja. Są ludzie, którzy przyłapali firmę 
wywożącą śmieci do NPK na gorącym uczynku, jednakże pomimo zgłoszenia 
sprawy na policję oraz do inspektora ochrony środowiska w Mińsku Mazo-
wieckim sprawa pozostaje niewyjaśniona, a śmieci nadal zalegają w parku.

Czy Panu Inspektorowi jest znana ta sprawa, jeśli tak, to jakie działania 
podjął Pański urząd w celu jej wyjaśnienia, ukrócenia procederu zakopywa-
nia w lesie w okolicy Lipek Starych i Lipek Nowych śmieci nielegalnego po-
chodzenia i ukarania winnych? Jak możliwe jest, że tak ogromne ilości śmie-
ci są wywożone do parku krajobrazowego i bezkarnie tam zakopywane? 

Czy zakopywanie śmieci odbywa się na terenie nielegalnych żwirowisk? 
Czy ma Pan wiedzę o istnieniu nielegalnych miejsc wydobycia żwiru na tere-
nie NPK i czy ta sprawa była kiedykolwiek w kręgu Pana zainteresowania?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź

Warszawa, 2015.07.29

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenia senatorskie złożone przez senator Marię Koc wspól-

nie z innymi senatorami podczas 77. posiedzenia Senatu RP, w sprawie nielegalne-
go składowania śmieci niewiadomego pochodzenia na terenie Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego, w gminie Stoczek, przekazuję następujące informacje.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz U. przesłał do Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim drogą 
e-mailową informację, że na żwirowisku w pobliżu działki o nr ew. [...] w okolicach 
miejscowości Stare Lipki i Nowe Lipki, pojawiły się koparko-ładowarki i ciężarówki 
z odpadami. Część odpadów została zrzucona, a gdy zauważono obecność mieszkań-
ców pojazdy szybko się oddaliły, pozostawiając część odpadów.
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W dniu 3 kwietnia 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim przy udziale Wójta i Zastęp-
cy Wójta Gminy Stoczek, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku, funk-
cjonariuszy Policji oraz świadków zdarzenia dokonali wizji lokalnej. Wizja wykazała, że 
na terenie działek składowane są odpady o kodzie 19 08 01, tj. skratki przygotowane 
do zakopania. Obecni podczas wizji mieszkańcy wskazali inne miejsca zakopywania 
odpadów. Dokonane koparko-ładowarką odkrywki ujawniły miejsce składowania od-
padów z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury drogowej. Widoczny na zdjęciach „dym” to pył pochodzący 
z odpadów budowlanych. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację 
fotograficzną (w załączeniu).

W dniu 13 kwietnia 2015 r. skierowano wniosek do Wójta Gminy Stoczek o prze-
kazanie informacji dotyczących działań podjętych przez Gminę, w związku ze składo-
waniem odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie prywatnych 
działek w m. Nowe Lipki.

W odpowiedzi Wójt Gminy Stoczek pismem z dnia 5 maja 2015 r. poinformował, że 
nie posiada jakichkolwiek dokumentów dotyczących zakopywania odpadów na dział-
kach o numerach ewidencyjnych [...], jednocześnie wystąpił o udostępnienie doku-
mentacji z wizji lokalnej.

W dniu 12 maja 2015 r. przekazano wójtowi dokumentację z wizji. Jednocześnie 
wniesiono o przekazanie informacji dotyczących działań podjętych w ramach kom-
petencji wynikających z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta w drodze decyzji wydawanej z urzędu nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Ze względu na brak odpowiedzi, pismem z dnia 10 lipca 2015 r. ponownie wy-
stąpiono do Wójta Gminy Stoczek o udzielenie informacji dotyczących usunięcia od-
padów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych. W dniu 15 lipca 2015 r. wpłynęło do 
Delegatury w Mińsku Mazowieckim  pismo Wójta Gminy Stoczek, w którym poinfor-
mowano o podjętych działaniach w stosunku do właścicieli działek, na których stwier-
dzono obecność odpadów. W trybie roboczym ustalono z Wójtem Gminy Stoczek, że 
na dzień 31 lipca 2015 r. zaplanowana jest wizja lokalna. Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim będzie moni-
torował działania zmierzające do usunięcia odpadów. Po usunięciu odpadów, w celu 
dokonania oceny, czy nie nastąpiło zanieczyszczenie terenu działek na których były 
składowane, WIOŚ w Warszawie zadeklarował możliwość pobrania próbek ziemi i wy-
konania ich analizy laboratoryjnej.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. skierowano również wniosek do Komisariatu Policji 
w Łochowie z prośbą o udostępnienie informacji dochodzeniowych dotyczących firmy, 
która przywiozła odpady na teren działek w miejscowości Nowe Lipki.

W odpowiedzi Komisariat Policji w Łochowie, prowadzący postępowanie znak: 
E-RSoW 89/15, wskazał pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. firmę P.P.H.U. R., Stare 
Lipki, jako podmiot podejrzany o dokonanie nielegalnego składowania odpadów.

Wobec powyższego w dniach 23–26 czerwca 2015 r. przeprowadzono kontrolę 
w P.P.H.U. R., Stare Lipki.

Podczas kontroli ustalono między innymi:
1. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedmiotem 
działalności przedsiębiorcy jest sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów me-
talowych, farb i szkła. Działalność prowadzona jest w wyspecjalizowanych 
sklepach.

2. Działalność gospodarcza zarejestrowana jest na nieruchomości stanowiącej 
współwłasność przedsiębiorcy mieszcząca się pod adresem Stare Lipki, nato-
miast główna część działalności – obiekt handlowy znajduje się w miejscowości 
Stoczek przy ulicy Węgrowskiej (nieruchomość dzierżawiona).

3. Lokalizacja punktu handlowego jest zgodna z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowości Stoczek.
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4. Wytwarzane odpady magazynowane są selektywnie, w oddzielnych pojemni-
kach w sposób zabezpieczony przed niekontrolowanym uwalnianiem do śro-
dowiska. Odpady wytwarzane na terenie zakładu odbierane są na podstawie 
umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Stoczku. Kontrolowany wytwa-
rza odpady niebezpieczne w ilości mniejszej od 1 Mg rocznie oraz odpady inne 
niż niebezpieczne w ilości mniejszej od 5000 Mg rocznie, nie prowadzi zbierania 
i przetwarzania odpadów, wobec powyższego nie wymaga zezwoleń na wytwa-
rzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz na przetwa-
rzanie i zbieranie odpadów. W związku z powyższym, w celu dokonania oceny 
prawidłowości magazynowania odpadów, zastosowanie mają zasady ogólne go-
spodarki odpadami, określone w dziale II rozdziale 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). W trakcie kontroli nie 
stwierdzono naruszeń w zakresie magazynowania odpadów.

W trakcie kontroli przesłuchano właściciela zakładu, który oświadczył, że jako 
firma świadcząca usługi w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych i transportu 
drogowego towarów, nie wykonywał i nie wykonuje transportu odpadów, nie posiada 
uregulowań prawnych związanych ze zbieraniem transportem odpadów i na dzień dzi-
siejszy nie planuje ich uzyskiwania. Nie dokonywał i nie dokonuje zrzutów odpadów 
powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz odpadów domowych w miejscach 
na ten cel nieprzeznaczonych. Wszelkie powstające w wyniku działalności odpady 
odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku na podstawie 
umowy z dnia 30.07.2013 r. Protokół z przesłuchania właściciela zakładu podczas 
kontroli WIOŚ w Warszawie został także przekazany do Komisariatu Policji w Łocho-
wie do ewentualnego wykorzystania służbowego.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenia pokontrolne dotyczą-
ce nieprawidłowości niezwiązanych z przedmiotem interwencji, a dotyczącymi spra-
wozdawczości.

Pismem z dnia 10 czerwca 2015 roku Komisariat Policji w Łochowie poinformował 
o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie E-RSoW 89/15 oraz o wniesie-
niu do Sądu Rejonowego w Węgrowie wniosku o ukaranie z artykułu 162 §2 Kodeksu 
Wykroczeń i art. 177 Prawa geologicznego i górniczego osoby fizycznej – pana Ada-
ma S., syna właściciela skontrolowanej przez WIOŚ firmy, będącego jednocześnie jej 
pracownikiem (z ustaleń WIOŚ w Warszawie wynika, że p. Adam S. jest zatrudniony 
w firmie R. na ½ etatu).

Z poważaniem 
 
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI 
INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
Adam Ludwikowski
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Oświadczenie senatorów Marii Koc, Krzysztofa Słonia 
oraz Kazimierza Jaworskiego

skierowane do wójta gminy Stoczek Mieczysława Wójcika

Szanowny Panie Wójcie!
W związku z licznymi bulwersującymi doniesieniami na temat dziesiąt-

ków ton śmieci zakopanych nielegalnie na terenie Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego w okolicach wsi Stare Lipki i Nowe Lipki w gminie Stoczek 
w powiecie węgrowskim prosimy Pana Wójta o udzielenie informacji, czy jest 
Panu znany fakt istnienia tego nielegalnego procederu. 

Czy wiadomo Panu, a jeśli tak, to od kiedy, że na terenie Nadbużańskie-
go Parku Krajobrazowego w okolicach wsi Stare Lipki i Nowe Lipki wywożone 
są do lasu i zakopywane dziesiątki ton śmieci niewiadomego pochodzenia? 
Czy pojawiające się od kilku miesięcy doniesienia medialne w tej sprawie 
są Pana zdaniem prawdziwe? Jakie działania podjął Pan, jako gospodarz 
gminy, w celu wyjaśnienia sprawy i ukrócenia tego procederu? Jakie działa-
nia podjął Pan czy też planuje podjąć w celu posprzątania terenu NPK i wy-
wiezienia zalegających tam śmieci w miejsce na nie przeznaczone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami?

I ostanie pytanie: czy na terenie gminy Stoczek istnieją nielegalne żwi-
rownie?

Z poważaniem 
Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski

Odpowiedź

Warszawa, 10 września 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-77-3320/15 dot. nielegalnych wysypisk na te-

renie gminy Stoczek przesyłam w załączeniu informację o składowisku w Nowych 
Lipkach i podjętych w tej sprawie czynnościach.

Z poważaniem 
 
WÓJT GMINY STOCZEK 
mgr Mieczysław Wójcik
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Składowisko w Nowych Lipkach

05.05.2015 r. – pismo Wójta Gminy Stoczek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Mińsku Mazowieckim o udostępnienie protokołu z wizji terenowej prze-
prowadzonej w miejscowości Nowe Lipki, gm. Stoczek w mies. kwietniu
12.05.2015 r. – notatka służbowa z wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim
1.06.2015 r. – wezwanie właściciela nieruchomości nr ew. [...] w m. Nowe Lipki do 
złożenia wyjaśnień w sprawie nielegalnie składowanych odpadów
18.06.2015 r. – protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień od właściciela działki nr ew. [...] 
w Nowych Lipkach
08.06.2015 r. – wystąpienie do Sądu Rejonowego Warszawa-Wola o stwierdzenie na-
bycia spadku po właścicielu nieruchomości nr ew. [...] w m. Nowe Lipki
23.06.2015 r. – informacja z Sądu o nieprzeprowadzeniu spadku po nieżyjącym właś- 
cicielu działki nr ew. [...] w m. Nowe Lipki
22.06.2015 r. – pismo KPP Węgrów Komisariat Policji w Łochowie z informacją o za-
kończeniu czynności wyjaśniających w sprawie nielegalnego składowiska odpadów 
i przekazaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Węgrowie przeciwko posiadaczowi od-
padów
26.06.2015 r. – notatka służbowa na okoliczność otrzymania pisma z KPP Węgrów 
i wyjaśnienia lokalizacji nielegalnie składowanych odpadów
26.06.2015 r. – wezwanie od Wójta Gminy do usunięcia nielegalnie składowanych 
odpadów stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 .12.2012 r. o odpadach posia-
dacza odpadów – termin 14 dni
06.07.2015 r. – odwołanie posiadacza odpadów od wezwania z dnia 26.06.2015 r.
08.07.2015 r. – odpowiedź Wójta Gminy na odwołanie
13.07.2015 r. – pismo WIOŚ w Mińsku Mazowieckim o przekazanie informacji o dzia-
łaniach podjętych przez gminę w związku z nielegalnym składowaniem odpadów 
w m. Nowe Lipki
14.07.2015 r. – odpowiedź Wójta Gminy na pismo WIOŚ
16.07.2015 r. – zawiadomienie dla posiadacza odpadów o wszczęciu z urzędu postę-
powania administracyjnego w sprawie usunięcia nielegalnie składowanych odpadów 
i przeprowadzeniu oględzin w dniu 31.07.2015 r.
27.07.2015 r. – pismo do KPP w Węgrów Komenda Powiatowa w Łochowie o udzielenie 
pomocy przy czynnościach terenowych w dniu 31.07.2015 r. w m. Nowe Lipki
31.07.2015 r. – protokół z oględzin terenowych w sprawie nielegalnie składowanych 
odpadów na działkach nr ew. [...] w m. Nowe Lipki
05.08.2015 r. – zawiadomienie dla posiadacza odpadów o zakończeniu postępowania 
w m. Nowe Lipki w sprawie usunięcia nielegalnie składowanych odpadów
25.08.2015 r. – wydanie decyzji administracyjnej nakazującej posiadaczowi odpadów 
usunięcie nielegalnie składowanych odpadów w m. Nowe Lipki
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Oświadczenie senatora Marka Konopki 
oraz senatora Wiesława Kiliana

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Działając na wniosek gminy miejskiej Giżycko oraz mieszkańców tego 

regionu, zwracam się do Pani Minister z prośbą o podjęcie działań i pomoc 
w zakresie uzyskania zgody Polskich Kolei Państwowych PLK SA Centrum 
Realizacji Inwestycji na przebudowę przejścia dla pieszych w obrębie miasta 
Giżycko.

Uzyskanie zgody PKP PLK SA wiąże się z powstrzymaniem realizacji 
decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nakazie rozbiórki wspomnia-
nego przejścia. Uzgodnienie to jest również niezbędne w zakresie uzyskania 
pozwolenia na przebudowę przejścia. Szczegółowy zarys sytuacji przedsta-
wiony jest w piśmie burmistrza Giżycka, które pozwolę sobie załączyć do 
niniejszego oświadczenia.

Zamysł wspomnianego przedsięwzięcia i informacja o decyzji dotyczącej 
likwidacji przejścia pieszego przez tory kolejowe budzą ogromne niezadowo-
lenie społeczne zarówno mieszkańców Giżycka, jak i turystów. Likwidacja 
przejścia wiąże się między innymi z utrudnieniem dostępu do terenów tury-
stycznych, a tym samym ograniczeniem rozwoju ważnej dla miasta dziedzi-
ny gospodarki.

Zaangażowanie społeczeństwa na rzecz dalszej eksploatacji przejścia 
oraz fakt, że leży ono w linii bezpośredniego wejścia na plażę miejską, skut-
kowały podjęciem przez samorząd giżycki działań na rzecz zwiększenia bez-
pieczeństwa na wspomnianym przejściu.

Uprzejmie prosimy Panią Minister o analizę zaistniałej sytuacji oraz 
wsparcie działań samorządu giżyckiego w tej sprawie. Mam nadzieję, że 
podzieli Pani nasz pogląd, zgodnie z którym zaangażowanie i determinacja 
gminy miejskiej Giżycko w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i komfortu życia mieszkańców regionu zasługują na uznanie i pomoc ze stro-
ny administracji.

Z poważaniem 
Marek Konopka 
Wiesław Kilian
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Stanowisko

Warszawa, 30 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z 1 lipca br. (sygn. BPS/043-77- 

-3321/15) oświadczenia złożonego przez senatorów Marka Konopkę i Wiesława Ki-
liana podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca br. w sprawie przejścia 
dla pieszych w Giżycku, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy konieczne jest 
przeprowadzenie dodatkowych analiz w celu wyjaśnienia kluczowych kwestii.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu 
udzielenia odpowiedzi na ww. oświadczenie do 21 sierpnia 2015 roku.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Dorota Pyć 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź

Warszawa, 4 września 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z 1 lipca br. (sygn. BPS/043-77- 

-3321/15) oświadczenia złożonego przez senatorów Marka Konopkę i Wiesława Kilia-
na podczas 77. posiedzenia Senatu RP, dotyczącego likwidacji przejścia dla pieszych 
w poziomie szyn w Giżycku w km 151,733 przekazuję następujące informacje.

Z punktu widzenia zarządcy infrastruktury kolejowej tj. PKP PLK SA, wcześniejsza 
zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakresie obowiązku likwidacji przejścia 
dla pieszych jest pożądana z uwagi na fakt, że w przypadku decyzji o przebudowie 
przejścia w obrocie prawnym istnieje wiążąca decyzja o likwidacji przedmiotowego 
przejścia. Innymi słowy dochodzi do sytuacji, w której należałoby jednocześnie zli-
kwidować przejście dla pieszych i je (już nieistniejące) przebudować. Sama likwidacja 
przejścia skutkowałaby więc bezprzedmiotowością decyzji o przebudowie przejścia, 
które przestałoby istnieć.

Ponadto, należy wskazać, że żądania organu architektoniczno-budowlanego pole-
gające na konieczności przedłożenia analizy ruchu pieszego na obszarze kolejowym 
wydają się uzasadnione. W szczególności w kontekście zasadności dopuszczenia ru-
chu pieszego bezpośrednio w linii torów, w sytuacji wcześniejszego oddania do użyt-
kowania kładki nad tymi torami, zlokalizowanej w odległości 273 m od przedmioto-
wego przejścia.
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Mając na uwadze fakt, że uzgodnienia dokonywane przez zarządcę linii kolejowej 
są niezaskarżalne, jak również konieczność dysponowania przez inwestora prawem 
wejścia na teren (udzielonym również przez zarządcę linii kolejowej), inwestor może 
podjąć przewidziane przepisami prawa działania w celu zaskarżenia niekorzystnej dla 
siebie decyzji. Należy jednocześnie zaznaczyć, że decyzje wydawane w trybie art. 155 
(zmiana decyzji na mocy której strona nabyła prawo) mają charakter uznaniowy.

Niniejsza wykładnia ma charakter niewiążący i została przedstawiona wyłącznie 
do rozważenia. Minister Infrastruktury i Rozwoju nie jest właściwy do dokonywania 
oceny prawidłowości decyzji wydawanych przez organy administracji architektonicz-
no-budowlanej. Oceny takiej dokonywać mogą organy wyższego stopnia oraz sądy ad-
ministracyjne w toku poszczególnych postępowań, które w określonych w przepisach 
prawa, mogą zostać zainicjowane przez inwestora.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 81

Oświadczenie senatora Marka Konopki 
oraz senatora Wiesława Kiliana

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o pomoc i pochylenie się nad 

problemem, jaki zgłosił realizator schematu programu Leader, członek LGD9, 
Wiesław Pietrzak.

Problem dotyczy interpretacji przepisów, jaką otrzymał zarząd LGD9 
z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – ROW wrt-łt{ms}-5503- 
-16/15(1256}, gdzie argumentem jest „art. 4.1. ustawy o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności”. Efektem powyższej interpretacji jest fakt, 
że związki stowarzyszeń nie będą mogły składać wniosków o środki na re-
alizację lokalnej strategii rozwoju, którą opracują w ramach wsparcia przy-
gotowawczego. W ocenie autora pisma interpretacja jest błędna i krzywdzą-
ca związki stowarzyszeń.

Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, że Związek Stowarzy-
szeń LGD9 funkcjonuje od 2006 r., prawie 10 lat. Skupia wokół siebie grono 
zaangażowanych podmiotów, posiadających wykwalifikowaną i doświad-
czoną kadrę oraz zasoby rzeczowe, a także wieloletnie doświadczenie opar-
te na szerokim i trwałym partnerstwie. Działają tu osoby fizyczne i podmioty 
silnie zaangażowane w rozwój lokalnej społeczności. Wykluczenie wspo-
mnianego związku z grona podmiotów uprawnionych do dofinansowania 
byłoby ogromną stratą.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o weryfikację przedmiotowej interpre-
tacji bądź zmianę przepisu art. 4.1 poprzez dodanie słów „i związki stowa-
rzyszeń”.

Z poważaniem 
Marek Konopka 
Wiesław Kilian

Odpowiedź

Warszawa, 14 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane pismem z dnia 1 lipca br., znak: BPS/043-77- 

-3322/15, oświadczenie Senatorów Marka Konopki i Wiesława Kiliana w sprawie 
możliwości ubiegania się o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność (LSR) przez związek stowarzyszeń przekazuję następujące informacje.

Zgodnie z informacją przekazaną Zarządowi Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Roz-
woju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) (pismo ROWwrt- 
-łt(ms)-5503-16/15(1256) z dnia 17 kwietnia 2015 r.), kwestie związane z formą orga-
nizacyjno-prawną funkcjonowania lokalnych grup działania (LGD) w nowym okresie 
programowania rozstrzyga art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), zwanej dalej „ustawą 
RLKS”. Przepis ten ogranicza formy organizacyjno-prawne działania LGD wyłącznie do 
stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i nie zawiera rozszerzeń dotyczących 
innych podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Pra-
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wo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), zwanej dalej 
„Prawem o stowarzyszeniach”. W związku z tym, że ustawa zawiera katalog zamknięty 
odnośnie do dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych, nie ma możliwości inter-
pretowania przepisu w sposób rozszerzający.

Przywołane w piśmie z dnia 21 czerwca 2015 roku członka LGD Pana Wiesła-
wa Pietrzaka (kopia pisma w załączeniu), odesłanie zawarte w art. 4 ust. 3 ustawy 
RLKS stanowiące, że do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o stowarzyszeniach, nie oznacza, że związki sto-
warzyszeń należy traktować tożsamo ze stowarzyszeniami działającymi na podstawie 
ustawy RLKS. Przepis ten wskazuje, że stowarzyszenia posiadające osobowość praw-
ną będące LGD, są tworzone i działają zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach 
oraz przepisami ustawy RLKS.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o RLKS członkami zwyczajny-
mi LGD, mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego 
z wyłączeniem województw. Z kolei art. 22 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach stanowi, 
że stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń, 
a założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że oso-
by prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi. W powyższym 
przepisie nie zostały wymienione w gronie członków zwyczajnych osoby fizyczne, co 
stanowi istotną różnicę pomiędzy stowarzyszeniem, a związkiem stowarzyszeń. Prze-
pis art. 22 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach znajduje odzwierciedlenie w §10 statutu 
Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 
Mazurskich LGD9, zgodnie z którym osoby fizyczne mogą być co najwyżej członkiem 
wspierającym związku.

Jak wynika z pisma z dnia 21 czerwca 2015 roku Pana Wiesława Pietrzaka, na 
obszarze działania związku stowarzyszeń LGD9 funkcjonuje również Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które zgodnie z art. 26 ustawy 
RLKS może być uznane za LGD, Nie ma zatem konieczności tworzenia kolejnego sto-
warzyszenia, gdyż Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” może przy-
gotować jedną wspólną LSR na lata 2014–2020 oraz ubiegać się o jej wybór. Zamiar 
przygotowania jednej LSR dla obszaru objętego dotychczas dwiema strategiami tj. LSR 
realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
oraz lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich realizowaną w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007–2013”, wynika również z korespondencji kierowanej do MRiRW przez 
Związek Stowarzyszeń LGD9.

Zwracam również uwagę, że koncepcja tworzenia jednolitej formy organizacyj-
no-prawnej LGD pojawiła się już w okresie programowania perspektywy 2007–2013. 
Wynikła ona z analizy przepisów dotyczących ówcześnie istniejących form organiza-
cyjno-prawnych w jakich mogły działać organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia, 
fundacje oraz związki stowarzyszeń i istniejących różnic pomiędzy tworzonymi w ten 
sposób LGD. Ze względu na specyfikę podejścia Leader najwłaściwszym było wyod-
rębnienie stowarzyszenia „specjalnego” jako jedynej formy działania LGD. Taka forma 
stowarzyszenia była szeroko promowana i lokalni liderzy, będący motorem tworzenia 
się LGD, byli zachęcani do konstytuowania grup właśnie w tej formie organizacyj-
no-prawnej. W związku z tym lokalne grupy działania na przestrzeni ostatnich lat 
miały możliwość przygotowania się do rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawcę 
i dostosowania formy organizacyjno-prawnej swojej działalności do obowiązujących 
przepisów prawa.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatorów Waldemara Kraski, 
Roberta Mamątowa oraz Marka Martynowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Małżeństwo Ewa i Jacek K. zwrócili się do nas z prośbą o interwencję.
Od roku 1995 są dzierżawcami nieruchomości rolnej położonej w obrębie 

Sokołowa Podlaskiego (umowa dzierżawy z dnia 30.09.1995) o ogólnej po-
wierzchni 126 ha i prowadzą gospodarstwo rolne, w którym zatrudniają pię-
ciu pracowników. Okres dzierżawy kończy się 30 września bieżącego roku.

Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Warszawie po-
mimo jednoznacznych zapisów w umowie aktualnie odmawia przedłużenia 
terminu dzierżawy.

W związku z tym prosimy o informację, jaki jest powód odmowy, czym jest 
to spowodowane i czy słuszna jest decyzja, która może pozbawić ludzi pracy.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 
Robert Mamątow 
Marek Martynowski

Odpowiedź

Warszawa, 29 lipca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marszałku!
Odpowiadając na pismo z dnia 1 lipca 2015 roku nr BPS/043-77-3323/15 doty-

czące oświadczenia złożonego podczas 77. posiedzenia Senatu RP, przez Senatorów Wal-
demara Kraskę, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego w sprawie odmowy przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie przedłużenia terminu 
obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości nr [...] wyjaśniam, co następuje.

Powyższą umową jest objęta zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 
121,8576 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami [...] położona w obrębie 
Sokołów Podlaski. Umowa została zawarta dnia 30 września 1995 roku na okres do 
dnia 30 września 2015 roku. Nieruchomość ta znajduje się w granicach administra-
cyjnych miasta Sokołów Podlaski, na obszarze, który w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego m. Sokołów Podlaski położony jest w stre-
fie określonej jako zurbanizowany i przeznaczony do urbanizacji, gdzie podstawowe 
funkcje terenu to mieszkalnictwo i usługi, a funkcja uzupełniająca to rzemiosło. Dla 
ww. terenu nie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Prośbę o przekazanie w trwały zarząd opisanej wyżej nieruchomości złożył Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. S. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, 
jako motywy wskazując na konieczność stworzenia warunków do prawidłowej reali-
zacji procesu kształcenia praktycznego. Obecnie podmiot ten dysponuje jedynie dział-
ką o powierzchni około 1,6 ha, zabudowaną obiektami szkolnymi, co uniemożliwia 
szkolenie praktyczne w zawodach takich jak technik rolnik czy technik mechanizacji 
rolnictwa. W dniu 23 czerwca 2014 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek 
Sawicki zwrócił się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o rozważe-
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nie możliwości przekazania w trwały zarząd Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. W. S. Reymonta w Sokołowie Podlaskim opisanej wyżej nieruchomo-
ści. W swoim wystąpieniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważył, że pozyskanie 
gruntów w znacznym stopniu ułatwi organizację kształcenia i da możliwości spraw-
dzenia zdobytej przez uczniów wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi warunkami pro-
dukcji rolniczej. Dodatkowo należy zauważyć, że Miasto Sokołów Podlaski wystąpiło 
do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie działek oznaczonych 
numerami [...] i [...] o łącznej powierzchni 21,0993 ha. Ponadto należy wskazać, że 
do opisanej wyżej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia reprywatyzacyjne przez 
spadkobierców byłych właścicieli majątku „Przeździatka” i w związku z tym Agencja 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie zwróciła się do spadkobier-
ców o udokumentowanie zasadności roszczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, a w szczególności potrzeby Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. W. S. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, wystąpienie Mia-
sta Sokołów Podlaski oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, pismem z dnia 
23 marca 2015 roku poinformowała aktualnych dzierżawców, iż umowa dzierżawy 
wygaśnie z upływem terminu, na jaki została zawarta, tj. 30 września 2015 roku.

z upoważnienia 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z prośbą o zajęcie stanowiska oraz podję-

cie przewidzianych prawem kroków w związku z odmowami wydawany-
mi przez wojewodów w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji z lat 
osiemdziesiątych, a dotyczących przejmowania części gruntów rolnych 
w przypadku, gdy ówczesny właściciel gospodarstwa posiadał ponad 50 ha 
użytków rolnych. Posiadam informacje, że rolnicy do chwili obecnej użytkują 
pierwotną powierzchnię ziemi, to znaczy według stanu sprzed wprowadze-
nia dekretu o przeprowadzaniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 r., 
niemniej jednak sytuacja gospodarstw objętych dekretem pozostaje niejasna 
i nastręcza trudności chociażby w przypadku prób przeniesienia własności 
nieruchomości gruntowej. 

Przykładem opisanej przeze mnie odmowy jest chociażby pismo woje-
wody mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Delegatura w Cie-
chanowie) z dnia 13 maja 2015 r. skierowane do pana Aleksandra Z., które 
polecam Państwa uwadze, jednocześnie prosząc o interwencję w przedsta-
wionej sprawie.

Robert Mamątow

Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 22 lipca 2015 r.

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

W związku z oświadczeniem senatora Roberta Mamątowa, złożonym podczas 
77. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję co następuje.

Sprawy związane z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa w latach 80. XX w. 
tzw. nadwyżek powierzchni gospodarstw rolnych badane są współcześnie w indywi-
dualnych postępowaniach administracyjnych, prowadzonych zgodnie z regułami Ko-
deksu postępowania administracyjnego, najczęściej w trybie stwierdzenia nieważno-
ści decyzji. Wynikają z tego dwie zasadnicze konsekwencje. Po pierwsze, w każdym 
postępowaniu należy ustalić indywidualny stan faktyczny i na jego bazie ocenić pra-
widłowość zastosowania przepisów, na podstawie których doszło do przejęcia tzw. 
nadwyżek. Nie można więc postawić generalnej tezy, że każdy przypadek odmowy 
stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu części gospodarstwa zasługuje na na-
piętnowanie. Po drugie, w każdej takiej sprawie zapewniona jest pełna ochrona praw-
na wnioskodawców. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia wojewody, wnioskodaw-
com przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a w dalszej kolejności – skargi do sądu administracyjnego. Istniejący system kontroli 
decyzji administracyjnych pozwala na obiektywną weryfikację każdej decyzji.
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Jednocześnie informuję, że poczyniono niezbędne ustalenia w odniesieniu do 
wzmiankowanej w oświadczeniu sprawy p. Aleksandra Z. Wbrew temu co podano 
w oświadczeniu, pismo Wojewody Mazowieckiego z 13.05.2015 r. nie było odmową, 
lecz jedynie prośbą o sprecyzowanie wniosku. Postępowanie z wniosku p. Aleksan-
dra Z. nie zostało jeszcze zakończone. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma praw-
nej możliwości interwencji w tej sprawie (pomijając już kwestię merytorycznej zasad-
ności jakiejkolwiek ingerencji w postępowanie). W przypadku natomiast zaskarżenia 
przyszłej decyzji Wojewody, Minister działać będzie jako organ odwoławczy.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Kazimierz Plocke
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
do ministra zdrowia Mariana Zembali, 

do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 
oraz do głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz

Zgłosiła się do nas grupa pracowników (sanitariuszy) z Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie, którzy przedstawili problem dotyczący grupy trzy-
dziestu ośmiu osób, związany z wymuszaniem na nich przejścia z pracy 
w CZD do zewnętrznej firmy sprzątającej. W sytuacji zwolnienia grupowego 
są oni pozbawieni należnych świadczeń, jedyną możliwością jest dla nich 
przejście do pracy we wskazanej firmie, która, co ciekawe, jeszcze nie zosta-
ła wyłoniona w przetargu dotyczącym sprzątania, a której szpital dostarcza 
personelu do realizacji przyszłego zamówienia. Nosi to wręcz cechy handlu 
ludźmi, wykorzystywania ich przymusowej sytuacji pracowniczej. Uważam, 
że istnieje tu podejrzenie łamania praw pracowniczych, a także naruszenia 
prawa o zamówieniach publicznych, jeśli chodzi o zamówienie publiczne na 
usługi zewnętrzne.

Proszę o zbadanie tej sprawy.

Robert Mamątow

Odpowiedź 
MINISTRA PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Roberta Mamątowa, złożone podczas 

77. posiedzenia Senatu RP w sprawie wymuszania na pracownikach Centrum Zdro-
wia Dziecka przejścia do pracy do zewnętrznej firmy, przekazane przy piśmie z dnia 
1 lipca br., znak: BPS/043-77-3325-MPPS/15, uprzejmie informuję, co następuje.

Prowadzenie polityki kadrowej w zakładzie pracy należy do wyłącznej kompetencji 
pracodawcy. Pracodawca może więc zdecydować o powierzeniu wykonywania okreś- 
lonych prac pracownikom, tj. osobom zatrudnionym przez pracodawcę w ramach 
stosunku pracy, bądź skorzystać w tym zakresie z usług innych firm, w tym firm 
outsourcingowych. Natomiast pracownicy firm (przedsiębiorstw) świadczących usługi 
outsourcingu mogą być pozyskani również w związku z przejściem zakładu pracy lub 
jego części na innego pracodawcę (art. 231 Kodeksu pracy).

W związku z powyższym należy zauważyć, że zgodnie z art. 231 §1 i 2 Kodeksu pra-
cy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on 
z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wyni-
kające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego 
pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Jak wynika z art. 261 ust. 1–4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.) w razie przejścia zakładu pracy lub 
jego części na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani 
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do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji 
związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, 
ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzo-
nych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szcze-
gólności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Informacje te dotychczasowy 
i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywa-
nym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części. Jeżeli dotychczasowy lub nowy 
pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowni-
ków, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowy-
mi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia przekazania informacji o tych działaniach. W razie niezawarcia porozumienia 
w tym terminie, z powodu niemożności uzgodnienia przez strony jego treści, praco-
dawca samodzielnie podejmuje działania w sprawach dotyczących warunków zatrud-
nienia pracowników, uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi organizacjami 
związkowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia.

Natomiast jeżeli u pracodawców, o których mowa wyżej, nie działają zakładowe 
organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swo-
ich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części 
na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych 
skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków 
zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifiko-
wania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed prze-
widywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę 
(art. 231 §3 Kodeksu pracy).

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 231 §4 Kodeksu pracy w terminie 2 miesięcy 
od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez 
wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Roz-
wiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy 
prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedze-
niem. Ponadto przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może 
stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy 
(art. 231 §6 Kodeksu pracy).

W związku z tym, że przejmowany pracownik ma być zatrudniany przez nowego 
pracodawcę na dotychczasowych warunkach, nie znajduje uzasadnienia przyznanie 
mu prawa do odprawy, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192), gdy pracownik taki zdecyduje 
o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w 231 §4 Kodeksu pracy, tj. o rozwiąza-
niu stosunku pracy. Odprawa taka może natomiast przysługiwać temu pracownikowi 
w przyszłości, gdy umowa o pracę z nim zostanie rozwiązana z przyczyn go niedotyczą-
cych przez nowego pracodawcę (pod warunkiem, że zatrudniający pracodawca będzie 
zatrudniał 20 lub więcej pracowników, co wynika z art. 1 powołanej ustawy).

Niezależnie od powyższego uprzejmie wyjaśniam, że Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych wobec pracodawców. Natomiast 
organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy 
jest Państwowa Inspekcja Pracy (art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2015 r. poz. 640). Zatem przeprowadzenie działań 
kontrolnych w Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie opisanym w oświadczeniu Pana 
Senatora możliwe jest wyłącznie przez inspektorów pracy.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Radosław Mleczko 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2015.07.21

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo, przy którym przesłano oświadczenie Senatora Pana Ro-
berta Mamątowa złożone podczas 77. posiedzenia Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie wystąpienia grupy pracowników (sanitariuszy) z Instytutu „Pomnik – Cen-
trum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (IPCZD), dotyczącego zmian organizacyjnych 
w IPCZD, przedstawiam poniżej następujące informacje w sprawie.

Na wstępie pragnę poinformować, że Minister Zdrowia nie jest pracodawcą dla 
pracowników Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kompetencje te posia-
da natomiast, zgodnie z art. 24, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), dyrektor instytutu, 
który odpowiada za realizację polityki kadrowej oraz zarządza mieniem i odpowiada za 
wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do kierow-
nictwa IPCZD o odniesienie się do informacji przekazanych w oświadczeniu Pana Se-
natora Roberta Mamątowa.

W odpowiedzi Dyrektor Instytutu przedstawiła następujące wyjaśnienia w spra-
wie: „(...) ogłoszone postępowanie przetargowe nie dotyczy zatrudnienia personelu 
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Przedmiotem zamówienia jest usłu-
ga specjalistycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach Kliniki Neonatologii, 
Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii (wraz z blokiem operacyjnym), w obecnej oraz w nowo budowanej lokalizacji 
IPCZD. Aktualnie Instytut niemalże w całości oddaje w outsourcing usługę specjali-
stycznego utrzymania czystości firmom zewnętrznym, poprzez umowy zawarte w dro-
dze publicznych pisemnych postępowań przetargowych. W ramach przedmiotowego 
postępowania Zamawiający, czyli Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” z wy-
jątkiem szeregu innych wymagań i składowych, zamierza w trybie art. 231 ustawy 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, przekazać potencjalnemu Wykonawcy 38 pra-
cowników obecnie zatrudnionych na stanowiskach sanitariuszy szpitalnych. Przed-
miotowe postępowanie jest w toku, tym samym niemożliwe jest na dzień dzisiejszy 
wskazywanie którejkolwiek z firm jako Wykonawcy opisywanej usługi.

Konieczność przeprowadzania zmian w zakresie utrzymania czystości wymienio-
nych klinik wynika z zakończenia budowy nowego budynku z przeznaczeniem m.in. 
na Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym z blokiem operacyjnym i od-
działami intensywnej terapii. Łączna powierzchnia użytkowa do wykorzystania wzra-
sta o ponad 7 tys. m2. Utrzymywanie czystości w przedmiotowych klinikach, poza 
koniecznością zatrudniania personelu, wiąże się także z kosztami zakupów środków 
i sprzętu do pracy oraz z kosztami procesów zakupowych. Dodatkowo, w związku 
z realizacją procesu zakupowego, wiele osób zatrudnionych w różnych komórkach 
organizacyjnych jest oddelegowanych do pracy związanej z koniecznością dokonywa-
nia i rozliczania zakupów, zgłaszania ewentualnych reklamacji, przeprowadzania po-
stępowań przetargowych itp. Istotnym jest również, iż Instytuty, dokonując zakupów 
środków do utrzymania czystości, kupuje ich niewielkie ilości w stosunku do firm 
świadczących usługi z przedmiotowego zakresu, które zakupują pełen asortyment do 
wykonywania usług porządkowych, co przekłada się bezpośrednio na cenę jednost-
kową zakupów. Wydzielenie całego obszaru opisanego powyżej pozwoli zredukować 
koszty pełnego procesu powiązanego z utrzymywaniem czystości, który po wybudo-
waniu nowego budynku, będzie jeszcze bardziej kosztochłonny. Przekazanie usługi 
sprzątania (zdaniem Dyrekcji IPCZD) nie powinno mieć niekorzystnego wpływu na 
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działanie Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wraz z blokiem operacyjnym), bowiem wszystkie 
zadania sanitariuszy zatrudnionych w ww. klinikach IPCZD wymagane w utrzymaniu 
czystości, realizowane w oparciu o Plan Higieny Szpitalnej obowiązujący w IPCZD, 
zostały zapisane (po konsultacjach z pielęgniarkami oddziałowymi ww. klinik) w za-
łączniku Nr 4 do OPZ.

Zaznaczyć należy również, że pracownicy, których (Dyrekcja IPCZD), planuje prze-
kazać do realizacji usług w trybie art. 231 ustawy Kodeks Pracy, zachowają wszystkie 
świadczenia oraz obecny poziom wynagrodzeń. Ponadto, mając na celu zabezpieczenie 
pracowników na dłuższy okres, w postępowaniu przetargowym, wybrano z wyjątkiem 
kryterium ceny, określenie liczby pracowników, którzy będą świadczyć usługę specja-
listycznego utrzymania czystości w formie umów o prace zawartych z potencjalnym 
Wykonawcą. Taka forma zatrudnienia (zdaniem Dyrekcji IPCZD) niesie za sobą ko-
rzyści dla wszystkich stron, ponieważ Instytut jako Zamawiający, jak i Wykonawca, 
będą mieli gwarancję stałości personelu zatrudnionego do świadczenia usług w tak 
istotnych klinikach, natomiast pracownicy będą mieli zapewnioną formę zatrudnie-
nia, gwarantującą wszystkie prawa przewidziane w Kodeksie Pracy”.

z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Cezary Cieślukowski

Odpowiedź 
PREZESA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 21 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 1 lipca 2015 r., przekazujące 

oświadczenie złożone przez Pana Senatora Roberta Mamątowa, na 77. posiedzeniu 
Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., zawierające prośbę o zbadanie przez Najwyższą 
Izbę Kontroli prawidłowości zawierania umów z pracownikami w Centrum Zdrowia 
Dziecka, którym proponuje się przejście do pracy w firmie zewnętrznej, świadczącej 
usługi dla Centrum w zakresie ich dotychczasowych obowiązków służbowych, wyja-
śniam co następuje.

Problematyka outsourcingu pracowniczego i tzw. umów śmieciowych znajduje się 
w obszarze zainteresowań Izby. W związku ze skierowanym do NIK wnioskiem posel-
skim jak również wnioskami związków zawodowych w 2014 roku Najwyższa Izba Kon-
troli podjęła badania pn. Produkcja zewnętrzna dla Telewizji Polskiej SA. W ramach 
kontroli badana była prawidłowość zastosowania procedury przeniesienia pracowni-
ków na mocy art. 231 Kodeksu pracy, która prawdopodobnie miałaby być zastosowana 
w Centrum Zdrowia Dziecka. Informacja pokontrolna odnosząca się do dokonanych 
ustaleń została przesłana Panu Marszałkowi w dniu 20 lipca br.

Wskazywane zagadnienia będą również badane w 2015 roku w wybranych aspek-
tach. Aktualnie NIK przeprowadza planową kontrolę nt. Zlecanie zadań podstawo-
wych organów władzy publicznej, która bada m.in. wzrost wydatków na wynagrodze-
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nia bezosobowe, celowość zlecania zadań podmiotom zewnętrznym, zawieranie umów 
cywilnoprawnych z pracownikami na realizację zadań należących do ich obowiązków 
służbowych w jednostkach administracji rządowej oraz w innych państwowych jed-
nostkach organizacyjnych. Niestety, ze względu na końcowy etap realizacji kontroli 
nie ma możliwości włączenia do badań kolejnego podmiotu.

Natomiast na wniosek sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej z dnia 
10 czerwca 2015 r. zostanie zrealizowana kontrola nt. Prawidłowość działań Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji 
składek na ubezpieczenia społeczne i należności podatkowych wynikających z zatrud-
niania pracowników w ramach umów outsourcingowych.

Mając na uwadze przewidzianą prawem możliwość przeniesienia pracowników do 
firmy zewnętrznej i jej stosowanie z punktu widzenia gospodarności funkcjonowania 
danego podmiotu, wyjaśnienie kwestii przestrzegania praw pracowniczych, wskaza-
nych w oświadczeniu Pana Senatora, leży w kompetencjach Państwowej Inspekcji 
Pracy, do której Zainteresowany wystąpił bezpośrednio.

Z wyrazami szacunku 
 
Krzysztof Kwiatkowski

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

Warszawa, 19 sierpnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 1 lipca 2015 roku, znak: BPS/043-77-3325-GIP/15, 

przekazującego w załączeniu tekst oświadczenia senatora Roberta Mamątowa, doty-
czącego wniosku o podjęcie działań wyjaśniających w związku z podejrzeniem łama-
nia praw pracowniczych w „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przy przejmowa-
niu pracowników przez zewnętrzny podmiot świadczący usługi w zakresie sprzątania, 
uprzejmie informuję.

W dniach: 21 i 23 lipca 2015 roku inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Warszawie przeprowadził czynności kontrolne w Instytucie „Pomnik – Centrum 
Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jak ustalono, w Instytucie zatrudnionych jest aktual-
nie 59 pracowników na podstawie umowy o pracę na stanowiskach sanitariuszy szpi-
talnych. Ustalono, że Instytut ogłosił w dniu 3 czerwca 2015 roku postępowanie prze-
targowe na usługę specjalistycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach Kliniki 
Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii (wraz z Blokiem Operacyjnym) w obecnej oraz nowo budowanej 
lokalizacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Konieczność przeprowadzenia zmian w zakresie utrzymania czystości wymienio-
nych klinik wynika z zakończenia budowy nowego obiektu, którego łączna powierzch-
nia użytkowa wzrośnie o ponad 7 tys. m2. Utrzymanie czystości w przedmiotowych 
klinikach, poza koniecznością zatrudniania personelu wiąże się także z kosztami za-
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kupów środków i sprzętu do pracy oraz z kosztami procesów zakupowych. Dodatko-
wo w związku z realizacją procesu zakupowego, wiele osób zatrudnionych w różnych 
komórkach organizacyjnych, jest oddelegowanych do pracy związanej z koniecznością 
dokonywania i rozliczania zakupów, zgłaszania ewentualnych reklamacji oraz prze-
prowadzania postępowań przetargowych.

W związku z powyższym planowane jest, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy po-
tencjalnemu wykonawcy, który wygra przetarg, przekazanie 38 pracowników, obecnie 
zatrudnionych na stanowiskach sanitariuszy szpitalnych. Rozpoczęcie świadczenia 
usługi w tej materii rozpocznie się od dnia 1 września 2015 roku.

Ustalono, że w terminie wyznaczonym wpłynęły dwie oferty:
– Konsorcjum firm: Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód” w Krakowie oraz „Naprzód 

Service” Sp. z o.o. w Krakowie;
– Konsorcjum firm: „IMPEL CLEANING” Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz “Hospital 

Service Company” Sp. z o.o., Sp. kom. we Wrocławiu.
Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia gwarantują wszystkim 

38 pracownikom sanitariuszom niezmienne warunki zatrudnienia przez okres 12 mie-
sięcy. Ponadto, w celu skłonienia wykonawców (oferentów przetargowych) do zatrud-
nienia pracowników po tym okresie na podstawie umowy o pracę, jednym z kryteriów 
oceny ofert była proponowana forma zatrudnienia pracowniczego.

W trakcie kontroli okazano pisma skierowane do wszystkich działających w In-
stytucie organizacji związkowych, z treści których wynika, że zostały zgodnie z prze-
pisami ustawy o związkach zawodowych powiadomione o planowanym przekazaniu 
pracowników od dnia 1 września 2015 roku.

Podczas kontroli w dniu 21 lipca 2015 roku ustalono, że na ten dzień zaplanowane 
było na godzinę 12.30 spotkanie pracowników sanitariuszy z oferentem spełniającym 
wszystkie postawione w specyfikacji wymogi, lecz nikt z pracowników nie stawił się. 
Z tych względów wyznaczono nowy termin na dzień 29 lipca 2015 roku.

Opisane wyżej ustalenia nie wskazują na istnienie cech naruszenia prawa przez 
dotychczasowego pracodawcę. Nie jest na tym etapie możliwe dokonanie oceny reali-
zacji obowiązków pracodawcy wynikających z treści art. 231 Kodeksu pracy, bowiem 
proces ten faktycznie jeszcze nie nastąpił. Organy Państwowej Inspekcji Pracy powo-
łane do nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy nie po-
siadają natomiast ustawowych kompetencji do oceny przyczyn i okoliczności uzasad-
niających przeprowadzenie zmian organizacyjnych, mających na celu transfer usług 
w zakresie sprzątania pomieszczeń poza zakres dotychczasowej działalności samego 
pracodawcy, gdyż należy to do sfery suwerennych decyzji podmiotu gospodarczego.

Z poważaniem 
 
Małgorzata Kwiatkowska
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, 

do ministra sprawiedliwości Borysa Budki 
oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera

Zwracam się do wszystkich adresatów niniejszego oświadczenia o zba-
danie sprawy zabrania do domu dziecka trojga dzieci pani I.

Z okoliczności sprawy, a także okazanych dokumentów wynika, że po-
stanowienie nakazujące matce oddanie dzieci do domu dziecka nie zawiera 
uzasadnienia, nieznane są zatem powody, dla których dzieci zostały zabra-
ne. Pierwszy raz zetknąłem się z sytuacją, żeby sąd zabierał matce dzie-
ci bez wskazania jakichkolwiek podstaw tej drastycznej decyzji. Zabranie 
dzieci odbyło się w traumatycznych dla dzieci okolicznościach, z użyciem siły 
i przemocy wobec matki, jej sióstr oraz samych dzieci. W postępowaniu nie 
wzięto pod uwagę życzenia dzieci, które chciały zostać z matką. Co ciekawe, 
dopiero po zabraniu dzieci, trzy dni potem, sąd zarządził badanie dzieci na 
okoliczność relacji rodzinnych i więzi z matką. Wypadałoby takie badania 
przeprowadzić przed zabraniem dzieci, a nie po ich zabraniu.

Pana Prokuratora Generalnego proszę też o nadzór nad postępowaniem 
z doniesienia pani I. o nadużycie wobec niej i jej dwóch sióstr przemocy pod-
czas odebrania dzieci; doniesienie zostało złożone do Prokuratury Rejonowej 
Warszawa-Mokotów.

Proszę również prokuraturę o zbadanie prawidłowości postępowania 
wobec pani Marii P., którą w czasie odbierania dzieci pani I. zatrzymano, 
a potem zamknięto w szpitalu psychiatrycznym, gdzie była przetrzymy-
wana kilka dni, jak twierdzi, bez podstaw do takiego zatrzymania i bez 
decyzji sądu.

Robert Mamątow

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 10 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 lipca 2015 r., uprzejmie informuję, iż zostało 

ono wraz z oświadczeniem senatora Roberta Mamątowa z dnia 25 czerwca 2015 r., 
stanowiącym wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania prowadzonego 
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie w sprawie z zawiadomie-
nia pani I., 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) decyzję o objęciu sprawy nadzorem służbo-
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wym podjąć może kierownik jednostki wyższego stopnia, którym w niniejszej sprawie 
jest Prokurator Okręgowy w Warszawie. Prokuratura Generalna nie sprawuje nadzo-
ru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuratu-
rach rejonowych (arg. a contrario z §11 pkt 3 wspomnianego wyżej rozporządzenia), 
gdyż należy to do kompetencji właściwych prokuratur okręgowych (§9 ust. 1 pkt 6 
rozporządzenia).

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz 
Pierwszy Zastępca 
Prokuratora Generalnego

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 3.08.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie oświadczenia złożone-

go przez Senatora RP Pana Roberta Mamątowa podczas 77. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 25 czerwca 2015 r., dotyczącego odebrania dzieci Pani I. – uprzejmie przedsta-
wiam, co następuje.

W przedmiotowym oświadczeniu, skierowanym do Prokuratora Generalnego, 
a także do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra 
Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Pan Senator zwra-
ca się z prośbą o zbadanie, jak wynika z treści korespondencji, spraw: odebrania na 
mocy stosownego postanowienia sądu matce, Pani I., trojga dzieci w celu umiesz-
czenia ich w domu dziecka oraz: okoliczności zatrzymania i umieszczenia w szpitalu 
psychiatrycznym Pani Marii P., będącej także obecnej przy odebraniu małoletnich.

Pan Senator wysuwa zastrzeżenia co do prawidłowości podejmowanych w tym za-
kresie czynności. W szczególności wskazuje, iż postanowienie sądu nakazujące Pani I. 
oddanie dzieci do domu dziecka nie zawiera uzasadnienia. Oświadczenie zawiera tak-
że informację, iż wyżej wymieniona złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mo-
kotów doniesienie o nadużyciu wobec niej i jej dwóch sióstr przemocy podczas przy-
musowego odebrania dzieci.

W treści oświadczenia brak jest jednak danych, które pozwoliłyby na niezwłoczne 
podjęcie dalszych skutecznych czynności procesowych w ramach uprawnień przy-
sługujących Prokuratorowi Generalnemu na mocy stosownych przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego bądź innych działań prawnych przez powszechne jednostki 
Prokuratury, a w szczególności nie wskazano:

– oznaczenia sądu, który wydał kwestionowane postanowienie wraz z podaniem sy-
gnatury sprawy i daty orzeczenia, jak też ewentualnie innych dokumentów, które 
zostały, jak wynika z treści oświadczenia, okazane Panu Senatorowi, czy też

– danych personalnych małoletnich oraz Pani I. i Pani Marii P.
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W celu uzyskania wiedzy w zakresie niezbędnym do podjęcia działań służbowych, 
zgodnie z kompetencjami zwrócono się:

– z zapytaniem do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów: czy do tej jednost-
ki wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia upraw-
nień przez funkcjonariusza publicznego złożone przez Panie I. i Marię P., bądź 
prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, w sprawie cywilnej lub innej 
z udziałem wyżej wymienionych;

– do II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy- 
-Mokotowa o nadesłanie informacji o ewentualnie podejmowanych czynnościach 
służbowych w przedmiocie odebrania na mocy postanowienia sądu małoletnich 
dzieci osoby o nazwisku I. na podstawie art. 5986 k.p.c. a także – nie wyklucza-
jąc, iż czynność przymusowego odebrania dzieci mogła być zlecona przez sąd 
o innej właściwości miejscowej – zgodnie z art. 5987 k.p.c.;

– pismem z dnia 9 lipca 2015 r. do Biura Senatorskiego Senatora RP Roberta 
Mamątowa – mając na uwadze zawartą w oświadczeniu okoliczność, iż Panu 
Senatorowi zostały przedstawione dokumenty istotne dla rozpoznania sprawy, 
w tym postanowienie sądu o odebraniu dzieci Pani I. i umieszczeniu ich w domu 
dziecka – z prośbą o wskazanie sądu, który wydał kwestionowane orzeczenie, 
jego daty i sygnatury sprawy oraz innych danych pozwalających na identyfika-
cję uczestników zdarzeń opisanych w oświadczeniu.

Jak wynika z pisma nadesłanego w dniu 29 lipca 2015 r. przez II Zespół Kurator-
skiej Służby Sądowej nie były podejmowane czynności służbowe w sprawie małolet-
nich dzieci osoby o nazwisku I. oraz nie było i nie jest prowadzone żadne postępowa-
nie w przedmiotowej sprawie.

Również z informacji uzyskanej w dniu 31 lipca 2015 r. z Prokuratury Rejonowej 
Warszawa-Mokotów wynika, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nie zarejestrowano po-
stępowań prowadzonych z udziałem osoby o nazwisku I. i Marii P.

Do czasu sporządzenia niniejszej odpowiedzi nie uzyskano informacji z Biura Se-
natorskiego.

W zaistniałej sytuacji dalsze czynności cywilnoprawne, mające na celu wyjaśnie-
nie prawidłowości postępowania w sprawach opisanych w oświadczeniu nie mogły 
być podjęte.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż Prokuratorowi Generalnemu na mocy sto-
sownych przepisów przysługują jedynie dwa nadzwyczajne środki zaskarżenia prawo-
mocnych orzeczeń sądowych. Są to określone w art. 3981 § k.p.c. – skarga kasacyjna 
oraz w art. 4241 k.p.c. – skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia, przy czym jedynie pierwszy z nich może prowadzić do uchylenia i zmiany 
zaskarżonego orzeczenia.

W celu podjęcia innych czynności służbowych na drodze postępowania cywilnego 
Prokurator Generalny może przekazać sprawę do dalszego prowadzenia właściwej jed-
nostce prokuratury. Prokurator ma prawo podjąć czynności procesowe na podstawie 
art. 60 §1 zd. 1 k.p.c. lub 60 §2 zd. 1 k.p.c.

Bez wyżej wskazanych danych nie jest możliwe podejmowanie dalszych działań 
prawnych i czynności procesowych przez prokuratora w aktualnym stanie przedsta-
wionej sprawy.

Nadmieniam, iż w przypadku nadesłania przez Biuro Senatorskie wyżej wymienio-
nych danych, dokonana zostanie ich analiza pod kątem istnienia przesłanek praw-
nych do podjęcia dalszych działań prawnych.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marzena Kowalska
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 27.07.2015 r.

Pan Marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z otrzymanym od Pana Marszałka pismem z dnia 1 lipca 2015 r. (znak 

BPS/043-77-3326-RPO/15) pragnę uprzejmie poinformować, że Rzecznik Praw Oby-
watelskich zwrócił się do Pana Senatora Mamątowa z prośbą o udostępnienie posia-
danych przez niego materiałów dotyczących sprawy rodzinnej Pani I. Rzecznik wyraził 
również prośbę o skontaktowanie Pani I. bezpośrednio z Biurem Rzecznika, w szcze-
gólności, aby Zainteresowana nadesłała materiał dowodowy, na podstawie którego 
Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby ustalić stan faktyczny i prawny w sprawie.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 1 października 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Roberta Mamątowa, złożone w dniu 

25 czerwca 2015 roku, podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, in-
formuję, że sprawa małoletnich: Pauliny, Mateusza oraz Jarosława jest prowadzona 
w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Po dokonaniu analizy akt sprawy sądowej oraz innych dokumentów dotyczących 
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej dzieci, udostępnionych przez in-
stytucje współpracujące z rodziną, podjąłem decyzję o dalszym monitorowaniu sytu-
acji dzieci i toczącej się sprawy sądowej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedowaniu sądu, podejmę 
z urzędu czynności zmierzające do ich wyeliminowania i zabezpieczenia dobra dzieci, 
zgodnie z kompetencjami przewidzianymi w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 
6 stycznia 2000 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Dziękuję za podjętą interwencję, potwierdzającą wrażliwość na sprawy dzieci.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 20.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Roberta Mamątowa 

podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 2015 r., 
poświęcone dopuszczalności zabrania do domu dziecka trojga dzieci Pani I. bez uprzed-
niego poddania badaniu małoletnich na okoliczność więzi z matką i ich wzajemnych 
relacji rodzinnych, uprzejmie informuję.

Podstawę ingerencji sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej sta-
nowi całokształt okoliczności świadczących o niewydolności opiekuńczo-wychowaw-
czej rodziny, czy też rodzica, pod którego pieczą dziecko pozostaje.

Uzasadnieniem do podjęcia przez sąd decyzji o odizolowaniu dziecka od środowi-
ska rodzinnego jest zaistnienie przesłanki w postaci zagrożenia jego dobra. Bez zaist-
nienia tej przesłanki wdrażanie jakichkolwiek oddziaływań zewnętrznych, nawet ze 
strony uprawnionego organu, stanowiłoby nadużycie w zakresie autonomii rodziny.

Przepis art. 109 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 583) zezwala sądowi opiekuńczemu na wydanie odpowied-
nich zarządzeń w razie zagrożenia dobra dziecka.

Jednym ze środków, z którego może skorzystać sąd opiekuńczy w przypadku za-
grożenia dobra dziecka, jest umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka).

Wyjątkowość tego środka polega na tym, że jego zastosowanie winien sąd rozwa-
żyć w ostateczności, gdy „środowisko rodzinne wywiera ujemny wpływ na wychowanie 
dziecka albo gdy rodzice nie są w stanie poradzić sobie z codziennymi problemami 
wychowawczymi” (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 
9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, OSNCP 1976, Nr 9, poz. 184).

Winien on być stosowany przy uwzględnieniu przepisu art. 9 ust. 1 Konwencji 
o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526, z późn. zm.), zgodnie 
z którym Państwa – Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich 
rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, 
podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu 
na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie 
w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców 
mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub za-
mieszkania dziecka.

W przypadkach wyjątkowych ustawodawca dopuszcza możliwość natychmiasto-
wego odebrania dziecka. Zgodnie z przepisem art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. – o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. 
zm.), dalej: u.o p.p.w r., w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 
w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe 
ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie 
osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej.

Przesłanką ustanowienia pieczy zastępczej dla dziecka, zgodnie z przepisem art. 32 
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
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stępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.), jest niemożność zapewnienia mu 
opieki i wychowania przez rodziców.

Celem orzeczenia ograniczającego władzę rodzicielską nad dzieckiem poprzez 
umieszczenie go w pieczy zastępczej jest przywrócenie rodzinie na przyszłość jej funk-
cji wychowawczej.

Potwierdzenie zaistnienia zagrożenia dobra dziecka wymaga przeprowadzenia 
postępowania dowodowego, jednakże w przypadku konieczności natychmiastowego 
podjęcia czynności w celu odizolowania dziecka od środowiska rodzinnego i umiesz-
czenia go w określonej formie pieczy zastępczej wystarczy uprawdopodobnienie 
zaistnienia tej przesłanki. Stąd nie stanowi naruszenia aktualnie obowiązujących 
przepisów proceduralnych zlecenie przez sąd opiekuńczy przeprowadzenia badania 
małoletniego i jego rodziców już po faktycznym odebraniu dziecka i umieszczeniu go 
w środowisku zastępczym.

Zadaniem sądu opiekuńczego jest zgromadzenie materiału dowodowego niezbęd-
nego dla wszechstronnego i wnikliwego wyjaśnienia okoliczności danej sprawy, przy 
uwzględnieniu w szczególności przesłanki dobra dziecka. Obowiązkiem sądu jest rów-
nież dbałość o wysłuchanie dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i sto-
pień dojrzałości na to pozwala (art. 2161 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego, dalej: K.p.c. t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.). 
W odniesieniu do uwzględnienia zdania dziecka sąd winien rozważyć okoliczności 
sprawy co do osoby dziecka oraz zakres, w jakim może spełnić jego rozsądne życzenia, 
ale również zadbać, aby osobisty udział dziecka w postępowaniu nie miał ujemnych 
następstw natury społeczno-wychowawczej, bądź aby tego rodzaju następstwa były 
ograniczone do minimum.

Ewentualne nieprawidłowości na etapie postępowania dowodowego bądź to w po-
staci zaniechania przez sąd dopuszczenia wymaganego dowodu, bądź też uchybienia 
regułom oceny zgromadzonych dowodów mogą być przedmiotem zarzutów w przypad-
ku wniesienia środka odwoławczego. Ich uwzględnienie w ostateczności może spo-
wodować uchylenie orzeczenia przez sąd drugiej instancji i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpoznania. Sąd drugiej instancji może również samodzielnie przeprowa-
dzić postępowanie dowodowe i wydać orzeczenie reformatoryjne.

Istnieją również mechanizmy prawne służące kontroli zarządzenia sądu opiekuń-
czego wydanego w celu udzielenia zabezpieczenia poprzez umieszczenie dziecka w pie-
czy zastępczej na czas trwania postępowania, jak również natychmiastowego odebra-
nia dziecka w trybie art. 12a u.o p.p.w r.

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysłu-
guje zażalenie (art. 741 K.p.c.).

Z kolei w przypadku zastosowania trybu z art. 12a u.o p.p.w r. pracownik socjalny 
zobowiązany jest powiadomić sąd opiekuńczy nie później jednak niż w ciągu 24 godzin 
o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby 
najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej (art. 12a ust. 4 u.o p.p.w r.).

Decyzja służb socjalnych w tym zakresie nie jest zatem pozbawiona kontroli ze 
strony sądu pod kątem zasadności i legalności odebrania dziecka oraz jego prawidło-
wości. Zbadania w tym zakresie domagać się mogą w zażaleniu podmioty uprawnione 
do jego wniesienia, a mianowicie rodzice albo opiekun prawny lub faktyczny (art. 12b 
ust. 1 u.o p.p. w r.).

Obowiązek pouczenia o przysługującym im prawie do złożenia zażalenia wraz ze 
wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego do jego rozpoznania ciąży na pracowniku 
socjalnym lub funkcjonariuszu Policji. Winno być ono również wręczone na piśmie 
(art. 12c u.o p.p.w.r.).

Jeżeli ponadto uwzględnić tryb przewidziany do wniesienia przedmiotowego zaża-
lenia – za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji, którzy są 
obowiązani niezwłocznie przekazać je do sądu opiekuńczego (art. 12b ust. 2 u.o p.p.w r.), 
jak również nałożony na sąd obowiązek jego niezwłocznego rozpoznania, nie później niż 
w ciągu 24 godzin (art. 12b ust. 3 u.o p.p. w r.), należy stwierdzić, że ustawodawca 
stworzył należytą gwarancję dla ochrony praw osób, którym odebrano dziecko.
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Istotnym ograniczeniem przed ewentualnymi nieprawidłowościami w zakresie 
odebrania dziecka jest obowiązek zawiadomienia w przypadku stwierdzenia przez 
sąd opiekuńczy bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka 
przełożonego pracownika, który dokonał tej czynności (art. 12b ust. 5 u.o p.p.w r.).

W kontekście zrozumiałej troski o zapewnienie przez sąd opiekuńczy właściwej 
ochrony dobra małoletnich, w szczególności w sytuacji medialnych doniesień o skut-
kach braku niezwłocznej ingerencji sądu opiekuńczego w rodzinie, należy podkreślić, 
że aktualnie funkcjonujące rozwiązania prawne w tym obszarze pozwalają na realiza-
cję tego celu.

Należy zaznaczyć, że do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkują-
cej wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umieszczenia dziecka w ro-
dzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 12a 
ust. 1 u.o p.p.w r.).

Jednocześnie pragnę poinformować, że w obowiązującym modelu nadzoru admi-
nistracyjnego nad działalnością administracyjną sądów podejmowanie przez Ministra 
Sprawiedliwości czynności nadzorczych w indywidualnych sprawach nie jest możliwe, 
niemniej jednak uprawnienie w tym zakresie pozostaje w kompetencjach prezesów 
sądów (art. 37b §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.).

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 2015.07.08

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana senatora Roberta Mamątowa 

podczas 77. posiedzenia Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. a przekazanym Krajowej 
Radzie Sądownictwa przy piśmie Pana Marszałka z 01 lipca 2015 r. uprzejmie proszę 
o jego uzupełnienie, w miarę możliwości, poprzez wskazanie sądu, w którym toczy się 
sprawa pani I.

Brak tych informacji uniemożliwia Krajowej Radzie Sądownictwa zbadanie sprawy 
przedstawionej w oświadczeniu Pana senatora Roberta Mamątowa.

Z wyrazami szacunku 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 
Krzysztof Wojtaszek 
sędzia Sądu Okręgowego
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Oświadczenie senatora Roberta Mamątowa

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, 

do ministra sprawiedliwości Borysa Budki 
oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera

Proszę o zbadanie sprawy pani Marleny J., toczącej się przed Sądem 
Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej i Sądem Okręgowym w Ostrołęce. Sądy 
nakazały wydanie syna Marcusa w trybie konwencji haskiej ojcu zamiesz-
kałemu w Danii. Niezrozumiała decyzja sądu pierwszej instancji w Polsce 
została wydana w sytuacji, gdy wcześniej sąd duński uznał, że dziecko po-
winno zostać z matką w Polsce.

Sądy polskie nie wzięły pod uwagę sytuacji dziecka, jego więzi uczucio-
wych z matką i braku takowych więzi z ojcem. Nie wzięły pod uwagę tego, że 
ojciec był w przeszłości karany za gwałt oraz że jest alkoholikiem i nie daje 
gwarancji opieki nad dzieckiem. W dodatku pracuje w delegacjach i dziec-
kiem musiałaby się zajmować jego konkubina. Dziecko nie zna duńskiego, 
odebranie go matce musi stanowić dla niego wielką, niszczącą traumę.

Nie rozumiem, dlaczego sądy polskie z taką gorliwością, ignorując dobro 
i więzi uczuciowe matki dziecka, usiłują zabrać dziecko polskiej matce i wy-
wieźć je do Danii. Obecnie matka ukrywa się z dzieckiem, przeżywa kosz-
mar, a sceny, jakie będą towarzyszyć odebraniu jej siłą dziecka i późniejsze-
mu więzieniu zrozpaczonego dziecka do Danii są wprost niewyobrażalne. 
Przecież są możliwości prawne, by tego nie robić, by kierując się dobrem 
dziecka i jego więziami uczuciowymi, zostawić dziecko z matką, a dać moż-
liwość odwiedzania go przez ojca, tak jak to zresztą postanowił sąd duński 
pierwszej instancji.

Uważam, że egzekwowanie orzeczenia o wydaniu chłopca jest aktem 
okrucieństwa wobec matki i dziecka. Proszę, by adresaci oświadczenia w ra-
mach swoich kompetencji doprowadzili do przerwania tego okrucieństwa.

Robert Mamątow

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 28.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie oświadczenia złożonego 

przez senatora Roberta Mamątowa na 77. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 czerwca 
2015 r. w sprawie dotyczącej małoletniego Marcusa J. L., uprzejmie przedstawiam co 
następuje.

Sprawa o wydanie małoletniego Marcusa J. L. do Danii rozpatrywana była przez 
sąd na podstawie przepisów Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia 
dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 1980 r. (zwanej 
dalej Konwencją Haską).
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Powyższa Konwencja ratyfikowana została przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 6 lipca 1992 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 1995 r. Nr 108, 
poz. 528. W dzienniku tym pod pozycją 529, ogłoszono Oświadczenie Rządowe z dnia 
17 maja 1995 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji. 
Członkiem tej Konwencji jest też Dania.

Cele Konwencji Haskiej zostały określone w jej preambule, jako wyraz dążenia 
do ochrony dziecka przed szkodliwymi skutkami, wynikającymi z bezprawnego upro-
wadzenia go lub zatrzymania, któremu to dążeniu mają służyć zasady postępowania 
realnie umożliwiające powrót dziecka do państwa jego stałego pobytu.

W postępowaniu prowadzonym na podstawie Konwencji Haskiej sąd nie rozstrzy-
ga ani o prawie do opieki, ani o władzy rodzicielskiej, ani o miejscu zamieszkania 
dziecka. Zgodnie z Konwencją Haską z bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzyma-
niem mamy do czynienia, kiedy nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego 
określonej osobie. Prawo do opieki obejmuje prawo do decydowania o miejscu po-
bytu dziecka i może wynikać z samego prawa, orzeczenia sądowego lub administra-
cyjnego lub z ugody mającej moc prawną. Wydane zatem na podstawie przepisów 
Konwencji Haskiej rozstrzygnięcie uwzględniające wniosek, zmierza do usunięcia 
bezprawia, czyli udzielenia ochrony do opieki – przyznanemu i wykonywanemu na 
mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce pobytu bezpośred-
nio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem – i ma doprowadzić do przywrócenia 
stanu istniejącego przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem. W sytuacji, gdy obojgu 
rodzicom przysługuje prawo do opieki (w tym prawo do decydowania o miejscu po-
bytu dziecka) i rodzice nie są w stanie porozumieć się co do wyjazdu i zamieszkania 
dziecka w innym kraju, rozstrzygnięcie w tym zakresie może wydać sąd miejsca 
stałego pobytu dziecka.

Obowiązek wydania przez sąd nakazu powrotu dziecka w wypadku bezprawnego 
wywiezienia go za granicę lub zatrzymania go tam, nie jest bezwzględny. Sąd może 
oddalić wniosek o wydanie dziecka, jeżeli strona sprzeciwiająca się temu wykaże, że 
istnieje poważne ryzyko, iż powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psy-
chiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia 
(art. 13 lit. b Konwencji Haskiej).

W przedstawionej sprawie w dniu 13 stycznia 2014 r. do Sądu Rejonowego 
w Ostrowi Mazowieckiej wpłynął wniosek Jakoba L. o nakazanie Marlenie J. wydanie 
mu małoletniego syna Marcusa J. L., w celu spowodowania powrotu dziecka do miej-
sca jego stałego pobytu w Danii. Do wymienionego postępowania sądowego wstąpił na 
podstawie art. 7 k.p.c. prokurator.

Jak ustalono w dniu 14 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Randers (Dania) wy-
dał wyrok, w którym zniósł wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rodziców 
nad małoletnim Marcusem J. L. Władzę rodzicielską sąd powierzył wyłącznie matce 
dziecka Marlenie J.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej postanowieniem z dnia 28 października 
2014 r., oddalił wniosek Jakoba L. o wydanie dziecka. Orzeczenie to zgodne było ze sta-
nowiskiem prokuratora występującego w sprawie, który wnosił o oddalenie wniosku.

Oba orzeczenia sądowe zaskarżone zostały przez ojca dziecka Jakoba L.
W postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce prokurator 

wnosił o oddalenie apelacji, ewentualnie o zawieszenie postępowania do czasu pra-
womocnego orzeczenia przez sąd odwoławczy w Danii w sprawie dotyczącej władzy 
rodzicielskiej. Sąd Okręgowy w Ostrołęce postanowieniem z dnia 19 lutego 2013 r., 
zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji i nakazał Marlenie J. wydanie małoletnie-
go Marcusa J.L. ojcu Jakobowi L. w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Orzeczenie to jest prawomocne. Nie przysługuje od niego skarga kasacyjna 
(por. art. 5191 §1 i §2 k.p.c. oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 paździer-
nika 2010 r., sygn. I CSK 223/10).

Prokurator Generalny, z podanych wyżej powodów, nie posiada w niniejszej spra-
wie nadzwyczajnych uprawnień procesowych.

Informacyjnie podaję, że po rozpoznaniu odwołania Jakoba L. Zachodni Sąd Okrę-
gowy Viborg (Dania) wyrokiem z dnia 25 marca 2015 r. zmienił orzeczenie sądu pierw-
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szej instancji i orzekł, że wspólna władza rodzicielska nad Marcusem J. L. zostaje 
zniesiona i przyznana wyłącznie ojcu Jakobowi L.

W kwietniu 2014 r. matka dziecka Marlena J. wniosła do Sądu Rejonowego 
w Ostrowi Mazowieckiej w trybie art. 577 k.p.c. wniosek o zmianę prawomocnego po-
stanowienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 19 lutego 2015 r. i zabezpieczenie 
roszczenia przez wstrzymanie wykonalności tego orzeczenia. Wnioskodawczyni powo-
łała się na nową prywatną opinię lekarską, dotyczącą zmian stanu zdrowia psychicz-
nego małoletniego po wydaniu orzeczenia nakazującego jego powrót do Danii.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2015 r., 
wniosek o zabezpieczenie oddalił, a postanowieniem z dnia 11 maja 2015 r., wniosek 
o zmianę orzeczenia odrzucił. Oba te postanowienia zaskarżył Prokurator Rejonowy 
w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie nie zostało zakończone.

Tak więc w przedmiotowej sprawie, prokuratorzy powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury, korzystając z uprawnień procesowych, biorą aktywny udział 
w postępowaniu sądowym (art. 7 i 60 k.p.c. w zw. z art. 42 ustawy o prokuraturze – 
Dz. U. 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) mając na uwadze dobro małoletniego.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 29.07.2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Pana Marszałka (pismo z dnia 1 lipca 2015 r. 

o sygn. BPS/043-77-3327-RPO/13) oświadczenie Senatora Roberta Mamątowa, zło-
żone 25 czerwca 2015 r. na 77. posiedzeniu Senatu, a dotyczące sprawy Pani Marle-
ny J. i jej syna Marcusa L., uprzejmie informuję, że sprawa ta była już przedmiotem 
badania przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z zebranych przez Rzecznika informacji wynika, że uprowadzone dziecko pochodzi 
ze związku polsko-duńskiego, jego miejscem pobytu i zamieszkania aż do uprowadze-
nia była Dania, tam także znajduje się sąd właściwy do rozpatrzenia kwestii władzy 
rodzicielskiej nad Marcusem. Do uprowadzenia dziecko posługiwało się w kontaktach 
z ojcem językiem duńskim.

Z powyższych informacji wynika również, że 25 marca 2015 r. właściwy sąd w Da-
nii prawomocnym orzeczeniem przyznał wyłączną władzę rodzicielską ojcu dziecka, 
Panu Jacobowi L. W postępowaniu przed sądem duńskim uczestniczyła matka dziec-
ka, Pani Marlena J. Także postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 19 lu-
tego 2015 r. (sygn. akt) o obowiązku wydania dziecka ojcu jest prawomocne. W postę-
powaniu tym uczestniczyła M. J.

Wskazać należy, że od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ostro-
łęce Rzecznikowi Praw Obywatelskich podobnie jak i uczestnikom tego postępowania 
nie przysługują środki zaskarżenia. Zgodnie bowiem z art. 5191 §2 k.p.c. w sprawach 
z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje 
tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po ustaniu 
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wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskar-
żenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Stąd też wobec braku środków 
działania, Rzecznik nie mógł podjąć dalszych czynności w tej sprawie.

Oczywiście, w razie zmiany sytuacji, tj. zaistnienia poważnego ryzyka, że powrót 
małoletniego Marcusa do Danii naraziłby go na szkodę fizyczną lub psychiczną albo 
w jakikolwiek inny sposób postawiłby w sytuacji nie do zniesienia, matka dziecka 
może wnieść do polskiego sądu wniosek o zmianę orzeczenia, w trybie art. 577 Kodek-
su postępowania cywilnego. Sąd opiekuńczy może bowiem zmienić swe postanowienie 
nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 8 października 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Roberta Mamątowa, złożone 

w dniu 25 czerwca 2015 r., podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, informuję, że sprawa małoletniego Marcusa, z uwagi na skomplikowany mię-
dzynarodowy charakter, pozostaje w kręgu szczególnego zainteresowania ze strony 
Rzecznika Praw Dziecka.

Postępowania toczące się zarówno przed sądem polskim jak i duńskim, były prze-
ze mnie szczegółowo analizowane.

Z posiadanych informacji wynika, że przed sądem duńskim toczyło się postępo-
wanie w przedmiocie uregulowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Z uwagi na 
ograniczone możliwości działania przed sądem duńskim, monitorowałem przedmioto-
wą sprawę za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kopenhadze.

Ponadto dokonałem analizy akt sprawy z wniosku ojca o wydanie dziecka w try-
bie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za gra-
nicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, 
poz. 528). Z uwagi na fakt, że postępowanie toczące się w trybie Konwencji haskiej 
zostało prawomocnie zakończone i nie przysługuje już od niego odwołanie, poinfor-
mowałem matkę dziecka o możliwości wystąpienia do sądu z wnioskiem o zmianę 
postanowienia w przedmiocie wydania syna w oparciu o art. 577 k.p.c. Zgodnie z po-
wyższym, zainteresowana złożyła stosowny wniosek. Zgłosiłem swój udział w przed-
miotowym postępowaniu i wniosłem o uwzględnienie wniosku o zmianę prawomoc-
nego postanowienia.

Z uzyskanych przez Rzecznika Praw Dziecka informacji wynika także, że ojciec dziec-
ka wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o przymusowe wydanie małoletniego.
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W związku z powyższym, zgłosiłem swój udział w przedmiotowym postępowaniu, 
wnosząc o wstrzymanie wykonania postanowienia w przedmiocie wydania dziecka 
i dopuszczenie dowodu z opinii biegłych psychologa i psychiatry celem wydania opinii 
w zakresie oceny stanu emocjonalnego małoletniego.

Niezależnie od toczących się w powyższej sprawie postępowań, w mojej ocenie, dla 
dobra dziecka niezbędne jest, aby rodzice między sobą podjęli próbę pozasądowego 
rozwiązania konfliktu w zakresie ustalenia miejsca pobytu dziecka. Jeżeli ze wzglę-
du na nagromadzenie negatywnych emocji nie jest możliwe wspólne ustalenie przez 
rodziców warunków współpracy w sprawach Marcusa, powinni skorzystać z usług 
specjalisty – zawodowego mediatora rodzinnego.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 27.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Roberta Mamątowa 

podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 2015 r., 
poświęcone kwestii dotyczącej wydawania przez polskie sądy orzeczeń w trybie kon-
wencji haskiej w kontekście sprawy Pani Marleny J. toczącej się przed Sądem Rejono-
wym w Ostrowi Mazowieckiej i Sądem Okręgowym w Ostrołęce, uprzejmie informuję.

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę spo-
rządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r., ratyfikowana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lipca 1992 r. (publikacja w Dz. U. z 1995 r. Nr 108, 
poz. 528), w głównych założeniach wskazuje, że wartością pierwotną i nadrzędną jest 
w każdym postępowaniu dotyczącym dziecka – „interes dziecka” (art. 3), który odpo-
wiada występującemu w polskim prawie pojęciu „dobro dziecka”.

„Interes”, a więc „dobro” dziecka ma także zgodnie z preambułą Konwencji podsta-
wowe znaczenie we wszystkich sprawach dotyczących sprawowania nad nim opieki.

Celem Konwencji haskiej jest skuteczne przeciwstawienie się samoistnym dzia-
łaniom uprowadzającego lub zatrzymującego dziecko, który – bezpośrednio lub za 
pośrednictwem osób trzecich – naruszył prawa innej osoby, instytucji lub organizacji 
powołanej do opieki na dzieckiem. Urzeczywistnienie tego celu ma nastąpić przez 
pozbawienie wszelkich skutków działania osoby uprowadzającej lub zatrzymującej 
dziecko w drodze przywrócenia stanu taktycznego i prawnego, jaki istniał przed jego 
naruszeniem.

Ochrona dziecka w płaszczyźnie międzynarodowej przed szkodliwymi skutkami 
wynikającymi z bezprawnego uprowadzenia, przez zagwarantowanie niezwłocznego 
powrotu do państwa stałego pobytu obliguje sądy do szybkiego postępowania w tego 
typu sprawach (art. 2, art. 11 zd. 1 oraz art. 12 zd. 1 Konwencji).
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Tak więc dyrektywą generalną przy rozpatrywaniu konfliktu wynikłego na tle spra-
wowania opieki nad dzieckiem, a w szczególności w zakresie podjęcia decyzji o przy-
wróceniu stanu faktycznego i prawnego jaki istniał przed uprowadzeniem lub zatrzy-
maniem dziecka powinno być jego dobro.

Celem Konwencji nie jest rozstrzyganie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej 
lub określenie, z którym rodzicem dziecko zwykle ma mieszkać, a zapewnienie nie-
zwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych w jednym 
z umawiających się państw, w tym przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci (preambuła 
art. 1 lit. a).

Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji ma doprowadzić do 
przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowa-
dzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Granice kognicji sądu opiekuńczego do sprawnego orzekania w tego rodzaju spra-
wach wyznaczają postanowienia Konwencji. Sąd zobowiązany jest do wydania nakazu 
niezwłocznego powrotu dziecka do państwa miejsca pobytu (art. 12 zd. 1) po ustaleniu, 
że doszło do bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, które nie ukończyło 
w chwili orzekania 16 lat oraz po potwierdzeniu, że nadal ono przebywa na terytorium 
państwa organu orzekającego i w sytuacji gdy od uprowadzenia lub zatrzymania do 
chwili wpłynięcia wniosku nie upłynął krótszy czas niż jeden rok. Powrót dziecka 
powinien zostać zarządzony nawet po upływie 1 roku, chyba że zostanie ustalone, że 
dziecko przystosowało się już do swego nowego środowiska (art. 12 ust. 2).

Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka jest bezprawne w rozumieniu Konwen-
cji, jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez ustawodawstwo 
(orzeczenie sądowe lub administracyjne albo ugodę mającą moc prawną) państwa, 
w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem 
lub zatrzymaniem oraz, jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było 
skutecznie wykonywane (art. 3).

Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka, które nie ukończyło 
16 lat (art. 4), i które zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane) z jednego 
państwa, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną 
Konwencji (art. 4 w zw. z art. 35).

Konwencja przewiduje, że w pewnych okolicznościach powrót dziecka jest nie-
wskazany pomimo tego, że nastąpiło jego bezprawne uprowadzenie lub zatrzy-
manie. Konwencja haska przewiduje pięć wyjątków od ogólnej reguły wynikającej 
z art. 12 ust. 1. Wyjątki te wymienione są w art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 oraz 
art. 20 Konwencji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa pozostawała w zainte-
resowaniu resortu w związku z przekazaniem przez Ministerstwo Spraw Społecznych, 
Dzieci i Integracji Królestwa Danii do Ministerstwa Sprawiedliwości, jako polskiego 
organu centralnego wyznaczonego na podstawie art. 6 Konwencji informacji w piśmie 
z dnia 11 listopada 2013 r. o uprowadzeniu w nocy z 16 na 17 października 2013 r. 
małoletniego Marcusa J. do Polski. Wniosek podpisany przez ojca dziecka, Pana Ja-
koba L. zawierał uzasadnienie oraz dokumenty wskazujące na dokonanie przez matkę 
dziecka, Panią Marlenę J., uprowadzenia za granicę w rozumieniu art. 3 Konwencji.

W związku z tym, że zadaniem organów centralnych jest m.in. ułatwianie wszczę-
cia postępowania sądowego w celu powrotu uprowadzonego dziecka, wniosek o wy-
danie dziecka przekazany został według właściwości do Sądu Rejonowego w Ostrowi 
Mazowieckiej, który postanowieniem z dnia 28 października 2014 r. oddalił wniosek 
o wydanie dziecka w uzasadnieniu wskazując, iż pomimo stwierdzenia bezprawności 
uprowadzenia małoletniego Marcusa J. zaistniały przesłanki negatywne do wydania 
dziecka do Danii (wyjątek z art. 13 ust. 1 lit. b) Konwencji).

W wyniku kontroli drugoinstancyjnej wskazanego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy 
w Ostrołęce postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r. zmienił zaskarżone orzeczenie, 
nakazując matce wydanie dziecka do 15 kwietnia 2015 r.

Ze względu na treść art. 5191 §2 k.p.c. w przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna 
nie przysługuje.
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Należy dodać, że w konkretnej sprawie w przypadku stwierdzenia naruszenia pra-
wa do opieki przysługującego i wykonywanego przez Pana L. sąd polski zobowiązany 
był do zarządzenia powrotu dziecka do Danii, przy czym powrót ten mógł nastąpić 
wraz z matką, przez wydanie dziecka pod opiekę ojca albo przez fizyczny powrót same-
go dziecka do jurysdykcji duńskiej. Natomiast kwestia ewentualnej odpowiedzialności 
karnej matki za uprowadzenie dziecka w Danii nie powinna wpływać na rozstrzygnię-
cie sądu polskiego, gdyż stanowi kwestię odrębną od dyrektywy przywrócenia dziecka 
do miejsca jego stałego pobytu sprzed bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania.

W kontekście wniosku o zbadanie przedmiotowej sprawy, pod kątem oceny wyda-
nego przez sąd polski rozstrzygnięcia uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – zwanej dalej: u.s.p. (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości uprawniony jest do wykony-
wania zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną 
sądów, który obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania 
przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego (art. 37f u.s.p.).

Zadania z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego, obejmujące m.in. 
takie czynności, jak badanie toku i sprawności postępowania w poszczególnych spra-
wach, powierzone zostały wyłącznie prezesom sądów i podległej im służbie nadzoru.

Przedmiotem żadnego z wyżej wymienionych rodzajów nadzoru nie może być dzia-
łalność orzecznicza.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 2015.07.08

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
uprzejmie informuję, że w związku z oświadczeniem złożonym przez pana sena-

tora Roberta Mamątowa podczas 77. posiedzenia Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 
a przekazanym Krajowej Radzie Sądownictwa przy piśmie Pana Marszałka z 01 lip-
ca 2015 r., Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się do Prezesa Sądu Okręgowego 
w Ostrołęce o ustosunkowanie się do kwestii poruszonych w złożonym przez pana 
senatora oświadczeniu.

Niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowego pisma stanowisko Krajowej Rady Są-
downictwa zostanie przedstawione Panu Marszałkowi.

Z wyrazami szacunku 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 
Krzysztof Wojtaszek 
sędzia Sądu Okręgowego



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 107

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 6 sierpnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
przy niniejszym piśmie przesyłam stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w spra-

wie oświadczenia senatora Roberta Mamątowa złożonego podczas 77. posiedzenia 
Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Z wyrazami szacunku 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 
Krzysztof Wojtaszek 
sędzia Sądu Okręgowego

Odpowiedź 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Warszawa, 6 sierpnia 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na zarzuty podniesione przez Pana Senatora Roberta Mamątowa 

w oświadczeniu złożonym podczas 77. posiedzenia Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r., 
wyjaśniam, co następuje.

W związku z wyżej wymienionym oświadczeniem, przekazanym Krajowej Radzie 
Sądownictwa przez Pana Marszałka przy piśmie z 1 lipca 2015 r., Rada zwróciła się do 
Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce o ustosunkowanie się do podniesionych kwe-
stii. W dniu 29 lipca 2015 r. do tutejszego Biura wpłynęło pismo Wiceprezesa Sądu 
Okręgowego w Ostrołęce z 24 lipca br., znak: Adm. 054-74/15.

Komisja ds. skarg Krajowej Rady Sądownictwa zapoznała się z treścią oświadcze-
nia Pana Senatora Roberta Mamątowa oraz pisma Wiceprezesa Sądu Okręgowego 
w Ostrołęce podczas lipcowego posiedzenia Rady (27-31 lipca 2015 r.). Działając na 
wniosek tej Komisji, Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że zarzuty podniesione przez 
Pana Senatora Roberta Mamątowa w złożonym przez niego oświadczeniu nie mogą 
zostać uznane za zasadne.

Z wyjaśnień złożonych przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce wynika, że:
1. sprawa małoletniego Marcusa J. była prowadzona w pierwszej instancji przed 

Sądem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej z wniosku Jacoba L. (ojca dziecka) 
o wydanie małoletniego do miejsca pobytu w Danii w trybie Konwencji doty-
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czącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w 
Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108 poz. 528) – dalej 
jako: Konwencja;

2. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej ustalił, że małoletni jest dzieckiem po-
chodzącym z nieformalnego związku obywatelki polskiej i obywatela Danii; ro-
dzice dziecka poznali się w 2004 r. w Polsce a od 2007 r. przebywali razem 
w Danii; matka podjęła naukę języka duńskiego i pracowała jako sprzątaczka; 
ojciec pracował w firmach świadczących usługi w zakresie urządzeń chłodni-
czych, jeżdżąc w delegacje; po urodzeniu dziecka rodzice podpisali przed or-
ganami duńskimi oświadczenie dotyczące przyjęcia opieki i odpowiedzialności 
za dziecko, mocą którego została im przyznana wspólna władza rodzicielska; 
pożycie rodziców dziecka zaczęło się psuć; ojciec dziecka wyprowadził się od 
konkubiny i dziecka na przełomie wiosny i lata 2013 r. i zamieszkał niedaleko 
miejsca ich pobytu; utrzymywał kontakt z dzieckiem, zabierał je na nocleg, 
płacił za mieszkanie zajmowane przez matkę z dzieckiem, za jego przedszkole, 
rachunki za telefon;

3. orzeczeniem z 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 
oddalił wniosek Jacoba L., przyznając, że w sprawie nastąpiło bezprawne upro-
wadzenie dziecka przez matkę, o jakim mowa w art. 3 Konwencji, ale pomimo 
nakazu niezwłocznego wydania dziecka w takiej sytuacji (art. 12 ust. 1 Kon-
wencji), zachodzą wyjątkowe okoliczności, uzasadniające odstąpienie od jego 
zastosowania (art. 13 ust. 1 lit. a i b Konwencji);

4. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej uzasadnił wydane postanowienie, powo-
łując się między innymi na silną więź emocjonalną dziecka z matką, fakt przy-
zwyczajenia małoletniego do jej stałej obecności, zagrożenie szkodą psychiczną 
dziecka w razie naruszenia jego ustabilizowanej sytuacji poprzez gwałtowną 
zmianę środowiska; argumenty te Sąd wywiódł, odwołując się do generalnej 
zasady „dobra dziecka” ujętej w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 120 poz. 526);

5. równolegle z postępowaniem przed Sądem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej 
w Sądzie Rejonowym w Randers w Danii toczyło się postępowanie w sprawie 
władzy rodzicielskiej nad małoletnim Marcusem J.; w dniu 14 października 
2014 r. zapadło tam orzeczenie znoszące wspólne wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej nad dzieckiem i przyznające pełnię władzy w tym zakresie jego mat-
ce; na dzień rozstrzygania sprawy z wniosku Jacoba L. przez Sąd Rejonowy 
w Ostrowi Mazowieckiej postanowienie to było nieprawomocne i zaskarżone 
przez ojca dziecka;

6. Sąd Okręgowy w Ostrołęce na rozprawie 19 lutego 2015 r. rozpoznał apela-
cję od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej złożoną przez 
wnioskodawcę i zmienił zaskarżone postanowienie, nakazując matce dziecka 
wydanie Jacobowi L. wspólnego małoletniego syna Marcusa J. w terminie do 
15 kwietnia 2015 r.;

7. Sąd Okręgowy w Ostrołęce podniósł, że działanie Konwencji ma na celu przede 
wszystkim niezwłoczne przywrócenie stanu faktycznego i prawnego, jaki ist-
niał przed bezprawnym działaniem, a do takiego w sprawie doszło, oraz, że 
w prowadzonym postępowaniu nie rozstrzyga się o prawie do opieki, władzy 
rodzicielskiej ani o ustaleniu miejsca pobytu dziecka, które to kwestie należą 
do właściwości sądu opiekuńczego i muszą zostać uregulowane w innym postę-
powaniu; w ocenie Sądu Okręgowego sąd pierwszej instancji posłużył się błęd-
ną wykładnią rozszerzającą przesłanki z art. 13 ust. 1 lit. a i b Konwencji; Sąd 
podkreślił również, że wyjazd dziecka z Danii nie był podyktowany jego dobrem 
(nie było mu tam źle), ale prywatnymi problemami jego matki, której związek 
konkubencki się rozpadł i życie w Danii przestało jej odpowiadać;

8. Sąd Okręgowy w Ostrołęce zaznaczył także, że nie ma żadnych przeszkód dla 
powrotu dziecka z matką do Danii a dyskomfort matki w tej kwestii nie ma zna-
czenia (tym bardziej, że ojciec dziecka zadeklarował daleko idącą pomoc), biegłe 
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stwierdziły, że małoletni zachował więzi emocjonalne z ojcem (którego zdetermi-
nowana postawa dodatkowo świadczy o tym, że zależy mu na dziecku), powrót 
dziecka do środowiska, w którym spędziło trzy i pół pierwszych lat życia nie 
wydaje się ryzykowny a ojciec dziecka ma 36 lat, stałą pracę zarobkową i dobre 
warunki materialne; Sąd Okręgowy miał na względzie sytuację opiekuńczą ma-
łoletniego, ale konsekwentnie stanął na stanowisku, że w przedmiocie władzy 
rodzicielskiej powinien wypowiedzieć się sąd w innym postępowaniu;

9. orzeczenie Sądu Okręgowego w Ostrołęce jest prawomocne i aktualnie toczy się 
postępowanie wykonawcze dotyczące wydania dziecka;

10. w postępowaniu odwoławczym prowadzonym w Danii w przedmiocie władzy 
rodzicielskiej (pkt 5) wydano orzeczenie, mocą którego władzę rodzicielską nad 
małoletnim Marcusem J. przyznano jego ojcu; postępowanie to zakończyło się 
po dacie ogłoszenia postanowienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Mając na uwadze materiał zgromadzony w sprawie, Krajowa Rada Sądownictwa 
zwraca uwagę, że zarzuty podniesione przez Pana Senatora Roberta Mamątowa świad-
czą o jednostronnym, nieuwzględniającym istotnych faktów zapoznaniu się z omawia-
ną sprawą.

Decyzja Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie z wniosku Jaco-
ba L. została wydana 28 października 2014 r., gdy postanowienie Sądu Rejonowego 
w Randers w Danii z 14 października 2014 r. nie było jeszcze prawomocne i podlegało 
zaskarżeniu, z czego efektywnie skorzystał ojciec dziecka. W wyniku postępowania 
odwoławczego została przyznana mu władza rodzicielska nad synem. Fakt ten został 
całkowicie pominięty w oświadczeniu Pana Senatora Roberta Mamątowa.

Wprawdzie do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa nie należy krytyczna po-
lemika z treścią zapadłych orzeczeń, to kategoryczność zarzutów podniesionych przez 
Pana Senatora Roberta Mamątowa, jakoby sądy polskie nie wzięły pod uwagę sytuacji 
dziecka i jego więzi uczuciowych z matką, wymaga zajęcia stanowiska. Wiceprezes 
Sądu Okręgowego w Ostrołęce podkreślił, że uzasadnienia rozstrzygnięć procesowych 
obu sądów orzekających w sprawie są obszerne i w pełni uwzględniają sytuację opie-
kuńczą małoletniego. Bazując na opinii biegłych, zwrócono uwagę na fakt silnych 
relacji dziecka z matką, ale podkreślono również, że więzi emocjonalne między dziec-
kiem i ojcem nie zostały zerwane. Z pisemnych uzasadnień orzeczeń wynika, że Sądy 
wszechstronnie rozważyły sytuację dziecka, zwracając uwagę na jego stosunki z każ-
dym z rodziców, ich położenie, postawę prezentowaną w toczącym się sporze, również 
na fakt zamieszkiwania małoletniego przez kilka lat w Danii (gdzie nawet chodził do 
przedszkola), z uwzględnieniem ogólnego standardu życia w tym państwie. Sądy orze-
kające w sprawie miały zatem wzgląd i na więzi uczuciowe łączące dziecko z obydwoj-
giem rodziców (a nie tylko z matką) i na jego ogólną sytuację.

Krajowa Rada Sądownictwa nie jest uprawniona do weryfikacji podnoszonych 
sformułowań pod adresem ojca dziecka, jakoby „był karany za gwałt, jest alkoholi-
kiem i nie daje gwarancji opieki nad dzieckiem”. Rada zwraca jednak uwagę na nie-
stosowność takich określeń, gdy brak ku temu podstaw. Zgodnie z ustaleniami sądów 
Jacob L. ma więzi emocjonalne z dzieckiem, utrzymywał z nim kontakt nawet po wy-
prowadzce od jego matki, łożył na ich utrzymanie w Danii, oferuje pomoc w powrocie 
dziecka z matką do Danii, ma stałą pracę, a także, jak zostało już zaznaczone, została 
przyznana mu władza rodzicielska.

Brak jest zatem w niniejszej sprawie takich udowodnionych i bezspornych oko-
liczności, które mogłyby podważyć ustalenia polskich sądów w zakresie uwzględnie-
nia – przy rozpoznawaniu omawianej sprawy – więzi emocjonalnych obojga rodziców 
z dzieckiem.

Z wyrazami szacunku 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 
Krzysztof Wojtaszek 
sędzia Sądu Okręgowego



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r.110

Oświadczenie senatora Jana Michalskiego

skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Szanowny Panie Ministrze!
Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów 

wśród mężczyzn w Polsce i na świecie. Jak wynika z danych Światowej 
Organizacji Zdrowia, opublikowanych w raporcie Instytutu Ochrony Zdro-
wia „Walka z nowotworami i opieka onkologiczna w Polsce wobec wyzwań 
demograficznych i epidemiologicznych”, wskaźnik zachorowalności na raka 
prostaty w Polsce w 2012 r. wyniósł 55,3/100 tysięcy mieszkańców. Jest to 
wskaźnik podobny do tego, jaki jest na Węgrzech, lecz wielokrotnie niższy 
niż w państwach rozwiniętych: Francji, Szwecji czy Danii. Co zastanawiają-
ce, pomimo tak dużej różnicy w liczbie diagnoz, współczynnik zgonów spo-
wodowanych przez raka prostaty w Polsce jest jedynie nieznacznie niższy 
niż na Zachodzie. Sugeruje to, że bardzo wielu pacjentów jest nieświado-
mych swojej choroby, co powoduje, że odpowiednie leczenie wdrażane jest 
stosunkowo późno.

We wspomnianym raporcie opublikowano również dane z Krajowego 
Rejestru Nowotworów, z których wynika, że bardzo istotnym czynnikiem 
wpływającym na ryzyko zachorowania jest wiek pacjenta – na nowotwory 
prostaty chorują bowiem osoby, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. 
W związku z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa można spo-
dziewać zatem wzrostu zachorowalności na raka prostaty, co wymaga od 
systemu ochrony zdrowia odpowiednich zmian, przede wszystkim w dzie-
dzinie profilaktyki i diagnostyki.

W związku z nakreśloną powyżej sytuacją zwracam się do Pana Mini-
stra z prośbą o udzielenie informacji dotyczących:

1) planów resortu związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowej akcji 
edukacyjnej dotyczącej profilaktyki zachorowań na raka prostaty;

2) Pańskiej oceny systemu diagnostyki raka prostaty oraz powodów ni-
skiej wykrywalności tej choroby w porównaniu z innymi państwami UE;

3) leczenia pacjentów późno diagnozowanych oraz planów resortu w za-
kresie udostępniania terapii przedłużających życie oraz poprawiających ja-
kość życia pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski

Odpowiedź

Warszawa, 20.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Michalskiego złożone podczas 

77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane przy piśmie Pana Mar-
szałka z dnia 1 lipca 2015 r. (znak: BPS/043-77-3328/15), w sprawie nowotworów 
prostaty, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
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W kwestii działań edukacyjnych dotyczących raka prostaty, należy zauważyć, iż 
w ramach obecnie obowiązującego Narodowego programu zwalczania chorób nowo-
tworowych, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. 
Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.), w roku bieżącym kontynuowane jest m.in. zadanie pn. 
Prewencja pierwotna nowotworów, w ramach którego prowadzone są działania, ukie-
runkowane na edukację społeczeństwa w zakresie popularyzacji postaw prozdrowot-
nych. W ramach zadania dotyczącego prewencji pierwotnej prowadzone są wielopłasz-
czyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne (w tym działania lokalne 
w całym kraju), których celem jest zmniejszenie zachorowalności na nowotwory złośli-
we w Polsce poprzez popularyzację w społeczeństwie zapisów Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem, w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy o najczęstszych 
przyczynach zachorowań na nowotwory, w tym ogólnopolskie akcje społeczne.

Ponadto w latach 2010–2013 prowadzona była kampania edukacyjno-informa-
cyjna M45+ („Bądź mężczyzną! Chroń zdrowie”) realizowana w ramach Projektu pn. 
„Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykry-
wania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 
45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodo-
wej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe praw-
dopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dalej zwanym Projektem M45+.

Główną ideą Projektu M45+ jak i samej kampanii było zwiększenie stanu wiedzy 
oraz pozytywna zmiana zachowań mężczyzn w zakresie przyczyn, czynników ryzyka, 
objawów oraz profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych w obrębie układu mo-
czowo-płciowego (nowotworu nerki, pęcherza moczowego oraz gruczołu krokowego). 
Oprócz licznych działań w ramach kampanii społecznej w Projekcie M45+ realizowane 
były również szkolenia dla kadry medycznej oraz spotkania edukacyjne z mężczyzna-
mi w zakładach pracy, w których istnieje większe ryzyko wystąpienia nowotworów 
układu moczowo-płciowego.

Efekty działań edukacyjno-informacyjnych w kontekście spadku zachorowalności 
oraz zwiększenia wykrywalności chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego 
w ich wczesnym stadium rozwoju będą widoczne dopiero w ciągu kilku do kilkunastu 
lat po zakończeniu realizacji Projektu M45+.

W odniesieniu do oceny systemu diagnostyki raka prostaty, w świetle przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581), świadczeniobiorcy mają prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały zakwalifikowane jako gwarantowane 
i znalazły się w wykazach określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, wyda-
nych na podstawie art. 31d tej ustawy. Wskazana ustawa reguluje zasady korzysta-
nia ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym 
zawiera szereg rozwiązań dotyczących chorych onkologicznych. Ustawą nowelizują-
cą, tj. ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138), wprowa-
dzono m.in. kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, która uprawnia pacjenta do 
diagnostyki i leczenia bez limitów oraz dokumentuje leczenie z zachowaniem wyzna-
czonych terminów.

Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowo-
tworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu świad-
czeniodawca prowadzi odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

Pakiet onkologiczny, wprowadzony ww. ustawą, jest odpowiedzią na utrudniony 
dostęp do leczenia pacjentów onkologicznych, objawiający się zbyt długim oczekiwa-
niem na diagnostykę, oraz brak koordynacji w powyższym zakresie. Zważywszy na 
fakt, iż przeżywalność pacjentów onkologicznych jest uzależniona od wykrycia no-
wotworu złośliwego w jak najwcześniejszym jego stadium, wprowadzono rozwiąza-
nia systemowe mające na celu lepsze zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej 
z zakresu onkologii. Wprowadzone regulacje zakładają maksymalne skrócenie czasu 
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oczekiwania pacjenta na konsultacje oraz diagnostykę, a w przypadku potwierdzenia 
nowotworu złośliwego jak najszybsze wdrożenie ukierunkowanego, nielimitowanego 
leczenia onkologicznego.

Pakiet onkologiczny obejmuje m.in. ambulatoryjną diagnostykę pod kątem no-
wotworu złośliwego gruczołu krokowego (kody z grupy C61 wg Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizji 10). W przypadku takiej dia-
gnostyki, jej rozliczaniu służą produkty określone w załączniku 5c do zarządzenia 
Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ, tj. 5.32.00.0000011 diagnostyka wstępna – nowo-
twory gruczołu krokowego oraz 5.33.00.0000009 diagnostyka pogłębiona – nowo-
twory gruczołu krokowego.

Regulacje prawne związane z procesem objęcia refundacją produktów leczniczych 
zostały określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345). Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy Mi-
nister Zdrowia ogłasza, raz na dwa miesiące, w drodze obwieszczenia, wykazy refun-
dowanych leków, w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne 
o objęciu refundacją.

Minister Zdrowia, mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowot-
nych w ramach dostępnych środków publicznych, wydaje decyzję o objęciu produktu 
leczniczego refundacją przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 12 ustawy 
refundacyjnej, tj.:

1) stanowiska Komisji Ekonomicznej,
2) rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych,
3) istotności stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją,
4) skuteczności klinicznej i praktycznej,
5) bezpieczeństwa stosowania,
6) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania,
7) stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refundo-

wanych leków w porównaniu z wnioskowanym,
8) konkurencyjności cenowej,
9) wpływu na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze 

środków publicznych i świadczeniobiorców,
10) istnienia alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania,

11) wiarygodności i precyzji oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3–10,
12) priorytetów zdrowotnych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 31a ust. 2 ustawy o świadczeniach,
13) wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego 

o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na 
jednego mieszkańca, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu 
– koszt uzyskania dodatkowego roku życia.

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są postępowania o objęcie refundacją i usta-
lenie urzędowej ceny zbytu dla technologii lekowych mających zastosowanie w lecze-
niu pacjentów cierpiących na raka gruczołu krokowego.

Aktualnie procedowany jest wniosek o objęcie refundacją leku Zytiga (octan abira-
teronu) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu 
krokowego przed stosowaniem chemioterapii (ICD-10 C 61)”.

Pragnę przy tym wskazać, iż w aktualnie obowiązującym Obwieszczeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.27) lek Zytiga (octan abirateronu) dostępny 
jest w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu 
krokowego (ICD-10 C 61)” (załącznik B.56). Jednym z warunków kwalifikacji pacjen-
ta do programu jest progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii z udziałem 
docetakselu, wobec czego pacjent, który nie został poddany uprzednio ww. leczeniu 
cytostatycznemu nie może być kwalifikowany do leczenia. Aktualne procedowany 



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 113

wniosek zakłada możliwość leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego octa-
nem abirateronu przed chemioterapią docetakselem. W chwili obecnej postępowa-
nie w sprawie objęcia refundacją octanu abirateronu w ramach programu lekowego 
„Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego przed stosowaniem che-
mioterapii (ICD-10 C 61)” jest na etapie uzgadniania jego treści z Wnioskodawcą 
oraz ekspertami klinicznymi, które zgodnie z art. 31 ust. 11 ustawy o refundacji, nie 
może trwać dłużej niż 60 dni, W przypadku uzgodnienia treści ww. programu leko-
wego wniosek wraz z załączonymi analizami farmakoekonomicznymi zostanie prze-
kazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem wydania reko-
mendacji odnośnie do zasadności finansowania ze środków publicznych w oparciu 
o ocenę skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa stosowania, efektywności kosztowej 
oraz akceptowalnego wpływu na budżet płatnika publicznego. Minister Zdrowia, po 
uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji, rozpatrując wniosek w oparciu o zgroma-
dzone dowody, w tym wynik negocjacji cenowych przeprowadzonych przez Komisję 
Ekonomiczną z Wnioskodawcą, wyda decyzję o objęciu lub o odmowie objęcia re-
fundacją przedmiotowego produktu leczniczego biorąc pod uwagę wszystkie kryteria 
określone przepisami ustawy o refundacji.

Do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją leku Jevtana 
(kabazytaksel) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego z zastosowaniem kabazytakselu”. Powyższe postępowanie zostało 
jednak zawieszone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, zatem aktualnie w Mini-
sterstwie Zdrowia nie są prowadzone czynności administracyjne w sprawie objęcia 
refundacją przedmiotowej technologii lekowej w ramach ww. programu.

Uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o obję-
cie refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: „Leczenie 
opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C 61). Należy 
wskazać, iż w rekomendacji nr 246/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. Prezes Agencji 
nie rekomenduje objęcia refundacją ww. leku w ramach przedmiotowego programu 
w ramach nowej grupy limitowej, natomiast Prezes Agencji rekomenduje objęcie re-
fundacją leku Xtandi w ramach zmodyfikowanego istniejącego programu lekowego 
„Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”, w ramach 
istniejącej grupy limitowej zawierającej octan abirateronu i wydawania go pacjen-
tom bezpłatnie, pod warunkiem obniżenia kosztów leczenia do tych ponoszonych przy 
leczeniu octanem abirateronu. Według Prezesa Agencji zaproponowany instrument 
podziału ryzyka jest niewystarczający. Prezes Agencji, przychylając się do stanowiska 
Rady Przejrzystości, uważa, iż odnalezione dowody naukowe wskazują na skuteczność 
kliniczną rozpatrywanej technologii. Wysokiej jakości badanie AFFIRM wykazało, że 
enzalutamid jest lekiem skutecznym, w stosunku do placebo, w leczeniu zaawanso-
wanego raka gruczołu krokowego. Nie odnaleziono badań bezpośrednio porównują-
cych skuteczność enzalutamidu względem refundowanego komparatora – octanu abi-
rateronu, Wyniki porównania pośredniego enzalutamidu vs octan abirateronu (ABI) 
nie wykazały istotnych statystycznie różnic dla pierwszorzędowego punktu końcowe-
go, tj. czasu przeżycia całkowitego, istotnie statystyczną przewagę enzulamidu wyka-
zano w przypadku punktów drugorzędowych. Zdarzenia niepożądane obserwowane 
w grupach pacjentów przyjmujących enzalutamid i octan abirateronu także uznano 
za porównywalne. Odnalezione wytyczne organizacji międzynarodowych i towarzystw 
naukowych zalecają stosowanie enzalutamidu w drugiej linii leczenia raka gruczołu 
krokowego na równi z octanem abirateronu. Odnaleziono także dokumenty wskazu-
jące na nieefektywność kosztową rozpatrywanej technologii (irlandzka rekomenda-
cja NCPE z 2014 roku; publikacje analiz ekonomicznych: amerykańska Wilson 2013 
i brytyjska STA 2013). Rekomendacja NICE z 2014 zaleca stosowanie enzalutamidu, 
pod warunkiem uwzględnienia zaproponowanego instrumentu ryzyka (RSS). W re-
komendacji Prezesa Agencji wskazano, iż przy uwzględnieniu kosztu refundacji leku 
Zytiga na podstawie danych NFZ, terapia enzalutamidem jest droższa od stosowania 
octanu abirateronu, nawet przy uwzględnieniu zaproponowanego RSS. Zaproponowa-
ny przez wnioskodawcę instrument dzielenia ryzyka w rekomendacji Prezesa Agencji 
uznano zatem za niewystarczający.
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Uprzejmie informuję, iż postępowanie w sprawie objęcia refundacją leku Xtandi 
(enzalutamid) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka 
gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C 61)” zostało zawieszone przez podmiot 
uprawniony, w dniu 13 lutego 2015 r.

Natomiast pragnę wskazać, iż do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek 
o objęcie refundacją leku Xtandl (enzalutamid) w ramach programu lekowego „Le-
czenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego u pacjentów niestosujących 
dotychczas chemioterapii (ICD-10 C 61)”, który w dniu 29 maja 2015 r. został przeka-
zany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem wydania rekomen-
dacji w przedmiocie zasadności finansowania ze środków publicznych. Niezwłocznie 
po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji oraz po przeprowadzeniu negocjacji ce-
nowych przez Komisję Ekonomiczną z Wnioskodawcą, Minister Zdrowia wyda decyzję 
o objęciu lub o odmowie objęcia refundacją przedmiotowego produktu leczniczego 
biorąc pod uwagę wszystkie kryteria określone przepisami ustawy o refundacji.

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynął także wniosek o objecie refundacją leku Xofi-
go (dichlorek radu Ra-223) w ramach programu lekowego „Leczenie przerzutów do 
kości w przebiegu zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację 
(ICD-10 C61)”. Lek Xofigo uzyskał rekomendację Prezesa Agencji nr 26/2015 w dniu 
30 marca 2015 r., zgodnie z którą Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady 
Przejrzystości oraz wyniki dotyczące skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa terapii, 
a także koszty wnioskowanej technologii nie rekomenduje objęcia finansowaniem 
wnioskowanej technologii. W uzasadnieniu rekomendacji wskazano, iż ocena korzy-
ści zdrowotnych i ryzyka zdrowotnego Xofigo wskazuje, że stosowanie tej terapii może 
wpływać na wydłużenie przeżycia pacjentów z przedmiotowym wskazaniem (przy po-
równywalnym względem komparatorów profilu bezpieczeństwa). Niemniej, zebrane 
dowody naukowe zawierają szereg ograniczeń, które mogą być trudne do przełożenia 
na rzeczywistą praktykę kliniczną i mogą skutkować brakiem różnic w zakresie sku-
teczności i bezpieczeństwa terapii względem alternatywnych terapii. Projekt wniosko-
wanego programu przewiduje objęcie terapią tylko pacjentów z min. 6 przerzutami 
do kości. Według Prezesa Agencji należałoby rozważyć objęcie programem również 
chorych z mniejszą liczbą przerzutów. Warto także zwrócić uwagę, że dla punktów 
końcowych, których osiągnięcie jest kryterium wyłączenia z programu lekowego 
(np. progresja PSA) nie ma różnic istotnych statystycznie względem placebo w ba-
daniach klinicznych. Prezes Agencji w rekomendacji wskazuje, iż biorąc pod uwagę 
brak różnic w uzyskiwanych efektach zdrowotnych względem abirateronu, terapia 
Xofigo przy proponowanych kosztach nie jest leczeniem atrakcyjnym finansowo. Na 
podstawie dostępnych dowodów można natomiast uznać, że jako terapia stosowana 
u wyselekcjonowanych pacjentów otrzymujących najlepsze leczenie objawowe wnio-
skowany produkt leczniczy wykazuje skuteczność dla wszystkich ocenianych punk-
tów końcowych przy jednoczesnym korzystniejszym profilu bezpieczeństwa. W re-
komendacji wskazano, iż należy mieć jednak ograniczone zaufanie do uzyskanych 
wyników, gdyż sugerują one, że terapia w większym stopniu wpływa na prewencję 
czasu do wystąpienia zdarzenia związanego z układem kostnym, niż na przeżycie 
całkowite pacjenta.

Prezes Agencji w rekomendacji nr 26/2015 rekomenduje ewentualne objęcie re-
fundacją produktu leczniczego Xofigo w ramach programu lekowego „Leczenie prze-
rzutów do kości w przebiegu zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na 
kastrację (ICD-10 C61)”, pod warunkiem zapewnienia, że miesięczne koszty terapii 
dwuchlorkiem radu-223 nie będą wyższe niż analogiczne, ponoszone przez płatnika 
publicznego w ramach finansowania terapii octanem abirateronu i usunięcie niektó-
rych, wskazanych w treści rekomendacji zapisów w kryteriach programu lekowego. 
Lek Xofigo był przedmiotem negocjacji cenowych Komisji Ekonomicznej z Wniosko-
dawcą. Komisja Ekonomiczna przedstawiła Ministrowi Zdrowia stanowisko w powyż-
szym zakresie. Do chwili obecnej Minister Zdrowia nie wydał decyzji administracyjnej 
w przedmiocie objęcia bądź odmowie objęcia refundacją leku Xofigo w ramach wnio-
skowanego programu lekowego. Minister Zdrowia, rozpatrując ww. wniosek w opar-
ciu o zebrane dokumenty, w tym wynik negocjacji cenowych przeprowadzonych przez 
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Komisję Ekonomiczną z Wnioskodawcą, wyda decyzję o objęciu lub o odmowie objęcia 
refundacją przedmiotowego produktu leczniczego biorąc pod uwagę wszystkie kryte-
ria określone przepisami ustawy o refundacji.

Pragniemy zapewnić, iż Minister Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe działania 
mające na celu sukcesywne rozszerzanie wykazów leków refundowanych o nowe, nie-
finansowane dotąd ze środków publicznych technologie, które pozwalają na leczenie 
pacjentów onkologicznych zgodnie z najwyższymi standardami. Realizując politykę 
zdrowotną państwa Minister Zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na do-
wodach naukowych (EBM) oraz oceny technologii medycznych (HTA), co zapewnia 
przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych. 
Należy zaznaczyć, iż środki finansowe przeznaczone na refundację są ograniczo-
ne, zatem istotne jest racjonalne wprowadzanie na wykazy produktów leczniczych 
z uwzględnieniem ich efektywności klinicznej, kosztowej, a także możliwości finanso-
wych publicznego płatnika.

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 Jarosława Obremskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 12 stycznia 2012 r. w procesie autorów stanu wojennego war-

szawski sąd okręgowy, uwzględniając wniosek IPN, wymierzył karę dwóch 
lat więzienia w zawieszeniu byłemu szefowi MSW Czesławowi Kiszczakowi 
za udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym pod wodzą Wojcie-
cha Jaruzelskiego. Sąd wymierzył mu karę czterech lat więzienia (obniżoną 
o połowę na mocy amnestii) i zawiesił jej wykonanie na pięć lat.

W czerwcu 2015 r. sąd wyższej instancji utrzymał ten wyrok, który tym 
samym stał się prawomocny.

Ten bezprecedensowy wyrok stał się przyczyną dyskusji o konieczności 
zdegradowania generała, który popełniając przestępstwo, złamał porządek 
konstytucyjny i na wielką skalę wpłynął na losy Rzeczypospolitej, uczestni-
cząc w przejęciu władzy w państwie.

Stan wojenny przyniósł wiele ofiar śmiertelnych, ale również ofiar tych 
wszystkich, którym pokrzyżował ścieżki życia i którzy z powodu swej przy-
zwoitości i umiłowania wolności nigdy nie osiągnęli stopni generalskich, 
profesorskich, dyrektorskich, ofiar tych, którzy przypłacili tamte wydarze-
nia zdrowiem, koniecznością emigracji czy innymi zawirowaniami, z których 
wielu już nigdy się nie podniosło.

Panie Ministrze, uważam, że osoba podnosząca rękę na Ojczyznę nie 
może nosić dystynkcji generalskich Wojska Polskiego. Taka przeszłość 
wprost sprzeciwia się etosowi, honorowi i misji Sił Zbrojnych RP, którymi 
pan kieruje.

Uprzejmie pytam, czy zamierza Pan podjąć działania zmierzające do de-
gradacji generała Czesława Kiszczaka.

Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 2015.07.10

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jarosława Obrem-

skiego podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 
br. w sprawie degradacji generała broni Czesława Kiszczaka (BPS/043-77-3329/15), 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Przede wszystkim należy podkreślić, że przedsięwzięcia podejmowane na tle przed-
miotowej sprawy postrzega się jako działania na rzecz kształtowania postaw obywatel-
skich i dbałości o transparentność w działaniu, a także o honor i godność żołnierską. 
Budzą one głęboki szacunek oraz stanowią istotny wyznacznik praworządności i spra-
wiedliwości społecznej w kontekście historycznym. Stanowią również wyraz refleksji nad 
burzliwą przeszłością naszego Kraju oraz wskazują kierunki działań nacechowanych dą-
żeniem do napiętnowania negatywnych zjawisk i zadośćuczynienia osobom, które zosta-
ły niezasłużenie doświadczone w minionym okresie.
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Niezależnie od powyższego należy również wskazać, że w demokratycznym państwie 
prawa, wszelkie działania obywateli i organów państwowych mogą być podejmowane 
wyłącznie w granicach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi, w szcze-
gólności ustawowymi, uchwalonymi przez demokratycznie wybrany Parlament.

Problem wyartykułowany w oświadczeniu Pana senatora Jarosława Obremskiego 
został poddany analizie, w wyniku której omawiana kwestia może być rozpatrywana 
w trzech płaszczyznach, z wykorzystaniem następujących instytucji prawnych:

1) degradacji (o której mowa w oświadczeniu);
2) pozbawienia praw publicznych, ze skutkiem degradacji;
3) pozbawiania stopnia wojskowego.
Zgodnie z art. 327 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 88, poz. 553 ze zm.) degradacja obejmuje utratę posiadanego stopnia wojskowe-
go i powrót do stopnia szeregowego. Sąd może orzec degradację w razie skazania 
za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia 
pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane do posiadania stopnia 
wojskowego, a zwłaszcza w wypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
(art. 327 §2).

W doktrynie wskazuje się, że degradacja stanowi środek karny, który może być sto-
sowany do żołnierzy posiadających stopień wojskowy wyższy od szeregowego. Degra-
dacja może być orzeczona tylko w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy 
(Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) w razie orzeczenia wobec żołnierza degradacji, sąd 
zarządza wykonanie orzeczonego środka przez właściwego dowódcę oraz zawiadamia 
o treści orzeczenia odpowiedni w sprawach kadrowych organ wojskowy.

Należy również zaznaczyć, że z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, 
w którym orzeczono degradację, następuje z mocy prawa zwolnienie żołnierza zawodo-
wego ze służby wojskowej (art. 111 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.).

Jak wynika z powyższego, degradacja gen. broni Czesława Kiszczaka nie może 
obecnie być orzeczona, bowiem wymieniony w dacie uprawomocnienia się wyroku 
sądu nie pełnił już zawodowej służby wojskowej, a ponadto wyrok orzeczony wobec 
wymienionego stał się prawomocny i korzysta z „powagi rzeczy osądzonej”. Oznacza 
to, że gen. broni Czesław Kiszczak nie może być powtórnie skazany przez sąd (z wy-
mierzeniem środka karnego degradacji), a tylko sąd jest właściwy do jego wymierzenia 
za przestępstwo, za które już wymierzono mu karę.

Identyczne skutki w zakresie stopnia wojskowego niesie ze sobą pozbawienie praw 
publicznych (art. 40 k.k.). Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynne-
go i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych 
i samorządu terytorialnego lub zawodowego, jak również utratę posiadanego stopnia 
wojskowego i powrót do stopnia szeregowego; pozbawienie praw publicznych obejmu-
je ponadto utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do 
ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw.

Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozba-
wienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku 
motywacji zasługującej na szczególne potępienie (40 §2 k.k.). Należy przy tym zazna-
czyć, że w przypadku orzeczenia względem żołnierza kary dodatkowej pozbawienia 
praw publicznych bezprzedmiotowe jest orzeczenie na podstawie art. 327 k.k. kary 
dodatkowej degradacji, gdyż kara pozbawienia praw publicznych obejmuje – w myśl 
art. 40 k.k. m.in. utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szere-
gowca, a więc powoduje takie same skutki jak kara degradacji (wyrok SN z dnia 8 lip-
ca 1983 r., Rw 548/83, OSNKW 1984, nr 1–2, poz. 18).

Na tle powyższego należy podkreślić, że pozbawienie praw publicznych, analo-
gicznie jak degradację, może orzec wyłącznie sąd. Skoro kara dodatkowa pozbawie-
nia praw publicznych nie została orzeczona, jej wymierzenie w tej samej sprawie jest 
obecnie prawnie niedopuszczalne.
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Trzecią z rozpatrywanych instytucji prawnych jest pozbawianie stopnia wojsko-
wego. Kwestię pozbawiania stopnia wojskowego reguluje art. 78 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 144 ze zm.). Wspomniany przepis stanowi, że żołnierz traci stopień 
wojskowy w razie:

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2) uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego środek karny pozbawienia 

praw publicznych albo degradacji;
3) odmowy złożenia przysięgi wojskowej.
Rola resortu obrony narodowej, po powzięciu informacji o zaistnieniu jednego 

z wyżej wymienionych warunków, polega tylko na odnotowaniu dla celów ewidencyj-
nych faktu utraty posiadanego stopnia wojskowego i ewentualnego powrotu do stop-
nia szeregowego (w przypadku, o którym mowa w punkcie 2).

W świetle przedstawionych informacji i cytowanych przypisów organy administra-
cji, w tym i Minister Obrony Narodowej nie posiadają prerogatyw do wszczynania, 
a tym bardziej orzekania w żadnej z powyższych procedur. Właściwe w tym zakresie są 
wyłącznie sądy. Uwzględniając fakt, że żadna z powyższych instytucji prawnych tzn. 
degradacja, pozbawienie praw publicznych ze skutkiem degradacji oraz pozbawianie 
stopnia wojskowego, nie mają charakteru samoistnego – odrębne postępowania sądo-
we wyłącznie w celu ich orzeczenia nie wydają się możliwe.

Z poważaniem 
 
z up. Maciej Jankowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego wpływa wiele skarg dotyczących pro-

blemów z różnymi podmiotami zajmującymi się świadczeniem usług ubez-
pieczeniowych. Powszechną praktyką zakładów jest zaniżanie wysokości 
świadczeń lub całkowita odmowa ich wypłacenia.

W praktyce oznacza to konieczność skierowania przez poszkodowa-
nych roszczeń na drogę sądową. Pozwala to nie wypłacać lub nie wypłacać 
w należytej wysokości świadczeń osobom, które z braku wiedzy czy moż-
liwości nie kierują spraw do sądu albo z powodu braku pomocy prawnej 
je przegrywają. Ponadto umowy ubezpieczeniowe są konstruowane w spo-
sób niezrozumiały, bardzo często klienci nie są informowani o wszystkich 
przesłankach, które muszą zostać spełnione, aby świadczenie było należne, 
ani o procedurach i terminach, które muszą być spełniane i dotrzymywane 
w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Proszę o ustosunkowanie się do opisanego problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź

Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Pana Senatora Andrzeja Persona dotyczącego zani-

żania świadczeń ubezpieczeniowych, przekazanego do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w piśmie z dnia 14 lipca 2015 r. (BPS/043-77-3330/15), uprzejmie 
przedstawiam następujące stanowisko w sprawie.

Odmowa wypłat świadczeń ubezpieczeniowych

Niewątpliwie zjawisko spostrzeżone przez Pana Senatora Persona istnieje. Jest to 
jednak problem złożony, gdyż odmowa wypłaty jest zazwyczaj uzasadniona tą oko-
licznością, że dane zdarzenie nie jest objęte zakresem ubezpieczenia. Można pokusić 
się o wskazanie następujących sytuacji, które mogą prowadzić do odmowy wypłaty: 
celowe wprowadzenie w błąd przez przedsiębiorcę lub niejasno sformułowane warun-
ki umów, błędne przekonanie konsumentów co do szerszego niż rzeczywisty zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej lub niezapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

Po pierwsze, trzeba przyznać, że zdarzają się nieprawidłowości po stronie ubez-
pieczycieli lub pośredników, którzy wprowadzają konsumentów w błąd co do zakresu 
ubezpieczenia lub wbrew obowiązkowi nie przekazują im ogólnych warunków ubez-
pieczeń. Kierowany przeze mnie Urząd podejmuje zdecydowane działania w takich 
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przypadkach. Jako przykład można podać decyzję RKT-55/2013 wobec Getin Banku, 
w której stwierdzono stosowanie przez ten bank praktyk naruszających zbiorowych 
interesów konsumentów związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych.

Po drugie należy zwrócić uwagę, że art. 805 §1 Kodeksu cywilnego definiuje umowę 
ubezpieczenia jako zobowiązanie ubezpieczyciela do spełnienia określonego świadcze-
nia w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie. Oznacza to, że odpowiedzial-
ność zakładu ubezpieczeń jest zawsze ograniczona do zdarzeń, które zostały wskazane 
w umowie ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia wyłącza odpowiedzialność ubez-
pieczyciela za określone zdarzenia lub definiuje niektóre terminy w sposób odbiega-
jący od potocznego ich znaczenia, co rzutuje następnie na zakres odpowiedzialności, 
to co do zasady nie ma powodu, by rozszerzać zakres ochrony na przypadki nieobjęte 
umową. Warto jednak w tym kontekście wspomnieć o decyzji nr RWR-28/2010 wobec 
PZU, w której Prezes UOKiK zakwestionował definicję zawału serca, która nadmier-
nie i wbrew obowiązującemu stanowi wiedzy medycznej ograniczała odpowiedzialność 
ubezpieczyciela za to zdarzenie.

Należy także uczynić zastrzeżenie, że w wielu przypadkach nie jest wykluczona 
kontrola abuzywności postanowień wzorców umownych i Prezes UOKiK wielokrot-
nie składał pozwy o uznanie postanowień takich wzorców za niedozwolone lub po-
dejmował inne adekwatne działania w ramach swych kompetencji. Niemniej jednak 
postanowienia dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej (będącej głównym świad-
czeniem ubezpieczyciela) nie mogą być kwestionowane, jeżeli zostały sformułowa-
ne w sposób jednoznaczny (art. 3851 §1 Kodeksu cywilnego). Owa jednoznaczność 
również jest przedmiotem analiz Urzędu i podejmowanych działań (np. pozew wobec 
T.U. Warta SA, por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, sygn. XVII AmC 145/10).

Po trzecie, analiza skarg wpływających do UOKiK prowadzi do wniosku, że zastrze-
żenia konsumentów dotyczące odmowy spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela 
wiążą się często z błędnym przekonaniem konsumentów co do szerszego niż rzeczy-
wisty zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych przypadkach ubezpieczeni nie 
mają świadomości, jaka jest istota umowy ubezpieczenia i są przekonani, że przysłu-
guje im ochrona w przypadku każdego zdarzenia losowego. Tymczasem, jak wspo-
mniano, umowa ubezpieczenia zawsze określa zakres ochrony, czyli jakie zdarzenie 
musi zaistnieć, by świadczenie ubezpieczeniowe zostało wypłacone. W szczególno-
ści przyczyną skarg konsumentów bywa niezapoznawanie się z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia przed zawarciem umowy, co jest czynnością często przez konsumentów 
niedocenianą, a tymczasem ma kluczowe znaczenie, gdyż prowadzi do poznania za-
kresu ubezpieczenia.

Zaniżanie wysokości świadczeń ubezpieczeniowych

UOKiK nie prowadził własnych badań dotyczących liczby prawidłowo przeprowa-
dzonych postępowań likwidacyjnych oraz wypłaconych świadczeń, liczby reklamacji 
i postępowań sądowych. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że według GUS w 2013 roku 
wypłacono 4,1 mln świadczeń ubezpieczeniowych z ubezpieczeń na życie i 4,4 mln 
z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych1. Z kolei do 
Rzecznika Ubezpieczonych, który jest podstawową instytucją pomagającą ubezpieczo-
nym, uposażonym i poszkodowanym w indywidualnych sporach z zakładami ubezpie-
czeń wpłynęło w 2014 roku 15,4 tys. skarg2.

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów, zwłaszcza Sądu 
Najwyższego, które w ostatnich latach znacząco poprawiło sytuację poszkodowanych 
w ubezpieczeniach komunikacyjnych, gwarantując im refundację kosztów najmu po-
jazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu (uchwała SN z dnia 
17 listopada 2011 r. III CZP 05/11), zapewniając stosowanie do naprawy oryginal-

1 Raport GUS „Polski rynek ubezpieczeniowy 2013” dostępny na http://stat.gov.pl/obszary- 
-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/polski- 
-rynek-ubezpieczeniowy-2013,11,4.html

2 Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2014 dostępne na http://rzu.gov.pl/publi 
kacje/sprawozdania.



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. 121

nych części (postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2012 r. III CZP 85/11) i zabrania-
jąc amortyzowania wartości części uszkodzonych (uchwała SN z dnia 12 kwietnia 
2012 r. III CZP 80/11). Oprócz tego dzięki zmianom legislacyjnym, przede wszystkim 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, także udało się wyeliminować część nie-
prawidłowości na rynku dotyczących na przykład zjawiska podwójnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (ustawa o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz.U. nr 205 poz. 1210). Ponadto należy za-
uważyć, że w myśl obecnej regulacji art. 221 Kodeksu cywilnego konsumentem jest 
osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalno-
ścią gospodarczą. Prezes UOKiK od lat prezentuje stanowisko, że definicja ta obejmu-
je również poszkodowanych w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego w stosunku do 
zakładu ubezpieczeń. Wydano wiele decyzji dotyczących praktyk ubezpieczycieli na-
ruszających zbiorowe interesy konsumentów – poszkodowanych. Stanowisko UOKiK 
jest konsekwentnie bronione w postępowaniach sądowych.

Skargi wpływające do UOKiK oraz inne sygnały, które docierają z rynku są każdo-
razowo analizowane pod kątem ewentualnego stosowania przez zakłady ubezpieczeń 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK, działając w in-
teresie publicznym, wielokrotnie korzystał ze swych uprawnień, by wyeliminować nie-
korzystne zjawiska na rynku ubezpieczeń. Warto tu wspomnieć na przykład powództwo 
o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umownego przewidującego wypłatę 
świadczenia ubezpieczeniowego bez uwzględnienia podatku VAT (wyroki: SOKiK – sygn. 
akt XVII AmC 147/05 oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI ACa 110/07) oraz de-
cyzje oparte m.in. na tych orzeczeniach (np. decyzja RWR-41/2009 wobec PZU SA).

W ciągu najbliższych miesięcy planuje się badanie rynku ubezpieczeń komunika-
cyjnych. Wykryte w ten sposób naruszenia zbiorowych interesów konsumentów będą 
przedmiotem decyzji Prezesa UOKiK lub zostaną podjęte inne działania w ramach 
jego kompetencji ustawowych, które pozwolą na efektywne wyeliminowanie naruszeń. 
Przygotowując się do tego postępowania UOKiK na bieżąco analizuje sytuację rynko-
wą dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych (zarówno OC, jak i AC) i gromadzi mate-
riały dotyczące nieprawidłowości.

Trudności w dochodzeniu roszczeń

Trudno zgodzić się z twierdzeniem Pana Senatora Persona, że konsumenci są po-
zostawieni sami sobie przy dochodzeniu swych roszczeń. W pierwszej kolejności na-
leży tu podkreślić ogromny dorobek Rzecznika Ubezpieczonych, którego interwencje 
w znacznej liczbie spraw doprowadzały do zmiany stanowiska ubezpieczyciela. Według 
przywołanego już wyżej sprawozdania za 2014 rok Rzecznik Ubezpieczonych podjął 
interwencję w przypadku 88,3% ogólnej liczby skarg. Podjęcie interwencji następowa-
ło, gdy z materiału wynikało, iż mogło dojść do naruszenia prawa lub interesu ubez-
pieczonego, co nie oznacza, że ta ocena zawsze się potwierdzała. W 2014 roku zmiana 
stanowiska ubezpieczyciela na korzyść skarżącego w wyniku interwencji Rzecznika 
nastąpiła w przypadku 3008 skarg (28,3% ogólnej liczby interwencji)3.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że w myśl przepisów uchwalonej niedawno 
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym został powołany Rzecznik Finansowy. Nowa instytucja zastąpi Rzecznika 
Ubezpieczonych i będzie wyposażona w znacznie szersze instrumenty prawne, a jej 
rolą będzie zapewnienie efektywnej ochrony konsumentów usług finansowych, w tym 
ubezpieczeń.

W drugiej kolejności trzeba przywołać przykłady miejskich i powiatowych rzeczni-
ków konsumentów oraz organizacji konsumenckich, które stanowią system ochrony 
wydatnie wzmacniający pozycję konsumenta w sporze z zakładem ubezpieczeń. Duże 
znaczenie ma także rozwijająca się instytucja pozwu zbiorowego, która może mieć 
znaczenie w dochodzeniu roszczeń z niektórych rodzajów ubezpieczeń.

3 Por. Raport (cyt. wyżej), s. 69–73.
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Redakcja umów i obowiązki informacyjne

Zgadzam się z Panem Senatorem Personem, że bardzo często umowy są długie 
i formułowane mało przyjaznym, trudnym do zrozumienia językiem. W wielu przypad-
kach wynika to również z obowiązków informacyjnych nałożonych przez obowiązujące 
prawodawstwo. Przyznaję, że ze względu na obszerność i sposób zredagowania wzor-
ców umownych zrozumienie poszczególnych elementów ubezpieczenia (np. zakresu) 
przez konsumenta może w wielu przypadkach być utrudnione. Wymaga bowiem sko-
jarzenia i połączenia informacji zawartych w różnych częściach wzorca (zakres ubez-
pieczenia, definicje, wyłączenia odpowiedzialności).

Muszę jednak zauważyć, że wzorce umowne są przygotowywane przez zakłady 
ubezpieczeń, a Prezes UOKiK nie dysponuje ani uprawnieniami do kontrolowania 
ogólnych warunków ubezpieczeń przed ich wejściem w życie, ani tym bardziej do kwe-
stionowania ich z powodu obszerności lub użytych sformułowań.

Pragnę też zwrócić uwagę, że na rynku pojawia się trend do prokonsumenckiego 
formułowania umów. Niektóre zakłady ubezpieczeń stosują prosty język, różnego ro-
dzaju podkreślenia, ramki i inne elementy graficzne ułatwiające zrozumienie czytane-
go tekstu, a także dołączają do ogólnych warunków wyjaśnienia i komentarze. Liczę, 
że ten trend na rynku się utrzyma i zapewniam, że Prezes UOKiK będzie podejmował 
starania, by go wspierać.

Odnośnie do przedstawiania informacji o produktach ubezpieczeniowych przez 
sprzedających je, pragnę zwrócić uwagę, że w tym zakresie brakuje jasno określo-
nych obowiązków ustawowych przedstawiania informacji przed zawarciem umowy, 
jakie można znaleźć chociażby w ustawie o kredycie konsumenckim. Między innymi 
z tego powodu dochodziło do przypadków wprowadzania w błąd przez osoby sprzeda-
jące ubezpieczenia (w ostatnich latach było to szczególnie widoczne przy ubezpiecze-
niach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat). Pre-
zes Urzędu podejmuje w przypadkach takich praktyk stanowcze działania. W latach 
2013 i 2014 wydał szereg decyzji związanych z nieprawidłowościami w dystrybucji 
polisolokat, nakładając na banki, które występowały w charakterze ubezpieczających 
(w szczególności Getin Noble Bank, Raiffeisen Bank Polska), wielomilionowe kary. 
Obecnie w znacznej mierze zjawisko powinno zostać ograniczone dzięki wytycznym 
wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz dzięki podjętym działaniom legi-
slacyjnym (prace nad nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że Pan Senator Person uzna złożone wyjaśnienia 
i przedstawione informacje za przydatne.

Z wyrazami szacunku 
 
Adam Jasser
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA Andrzeja Klesyka

Szanowny Panie Prezesie!
Pan Dariusz S. w dniu 31 grudnia 2014 r. uległ wypadkowi: w wyniku 

potknięcia doznał złamania nogi i innych urazów ciała zakwalifikowanych 
jako jednostki chorobowe S 92 i S 93. Ponadto w wyniku silnego bólu spo-
wodowanego urazami nastąpiło omdlenie. PZU decyzją z dnia 2 kwietnia 
bieżącego roku odmówił panu Dariuszowi S. wypłaty należnego mu odszko-
dowania, powołując się na fakt zaistnienia omdlenia jako przyczyny wy-
padku. Pomimo dostarczenia wymaganej dokumentacji medycznej na temat 
swojego zdrowia i przedłożenia zeznań świadka wypadku, PZU ponownie 
odmówił przyznania świadczenia.

W związku z tym proszę o wytłumaczenie, dlaczego pan Dariusz S. otrzy-
mał ponownie odmowną decyzję pomimo spełnienia wszystkich formalności 
i zaistnienia przesłanek wymaganych do uzyskania świadczenia.

Z poważaniem 
Andrzej Person

Odpowiedź 
ZASTĘPCY KIEROWNIKA 
ZESPOŁÓW RELACJI Z KLIENTEM

Kraków, 31.07.2015 r.

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bogdan Borusewicz

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymanym pismem BPS/043-77-3331/15 dotyczącym powyższej 

sprawy Zespół Relacji z Klientem Grupy PZU informuje, że z uwagi na brak pełnomoc-
nictwa do reprezentowania Pana Dariusza S. wobec PZU Życie SA, odpowiedź zostaje 
udzielona na adres osoby Ubezpieczonej.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA 
Zespołu Relacji z Klientem 
Renata Muszyńska
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Oświadczenie senatora Sławomira Preissa

skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki

Szanowny Panie Ministrze!
Samotne matki i samotni ojcowie w Polsce coraz częściej borykają się 

z problemem niealimentacji ze strony jednego z rodziców. Pomimo zasądzo-
nych alimentów ojcowie lub matki uchylają się od spłaty. W związku z donie-
sieniami o coraz częstszych przypadkach niewypłacania alimentów w Pol-
sce, będących często głównym źródłem utrzymania wielu rodzin, powstało 
Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla naszych dzieci”, któ-
re za pośrednictwem członkini zgłosiło się do mnie z prośbą o interwencję.

Egzekucja zasądzonych przez sąd alimentów prowadzona jest w Polsce 
przez komorników sądowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 li-
stopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU Nr 43, poz. 296 
z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Z powszechnej 
wiedzy wynika, że egzekwowalność alimentów jest słaba z powodu omijania 
przepisów prawa. Należałoby wzmocnić procedury, które nakazywałyby ko-
mornikom egzekucje/brak odmowy wszczęcia egzekucji i zniesienia terminu 
przedawnienia wyroku do czasu wyegzekwowania środków lub odstąpienia 
wierzyciela od wszczynania postępowania egzekucyjnego.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (DzU z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) przewiduje wsparcie ma-
terialne dla uczących się dzieci, które nie otrzymują od rodzica zasądzo-
nych alimentów. W takim przypadku, po spełnieniu kryterium dochodowego 
– przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 
kwoty 725 zł netto – przysługują na dziecko świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów, 
nie więcej jednak niż 500 zł miesięcznie na dziecko. Należy stwierdzić, że 
od 2007 r. kwota jest niezmienna mimo podniesienia płacy minimalnej do 
1750 zł brutto i wzrostu kosztów życia i utrzymania dziecka. Jest to postrze-
gane jako krzywdzące dla samotnych rodziców aktywnych zawodowo.

Powinno się podjąć prace mające na celu podwyższenie progu dochodo-
wego uprawniającego do korzystania z funduszu alimentacyjnego, kierując 
się dobrem dzieci, a także prace nad zastosowaniem środków, procedur, 
przepisów prawa, rozporządzeń powodujących skuteczniejsze ściąganie za-
sądzonych na rzecz dzieci alimentów.

Mając to na uwadze, proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy resort ma pełną świadomość funkcjonowania windykacji należności 

alimentacyjnych, a jeśli tak, to jakie przewiduje środki zaradcze, żeby to zmie-
nić? Jaka jest skuteczność ściągalności od wierzycieli należności alimentacyj-
nych pracujących w Polsce oraz tych pracujących w krajach UE i innych?

2. Jakie jest stanowisko Pana Ministra w przedmiotowej sprawie i czy 
zostały już podjęte kroki rozwiązujące podniesione problemy?

3. Czy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej są podejmowane prace 
dotyczące podniesienia progu dochodowego, na przykład zgodnie z procento-
wym wzrostem minimalnego wynagrodzenia? Jeśli tak, to czy zmiany kryte-
rium dochodowego do świadczeń alimentacyjnych wejdą w życie w 2015 r.?

4. Czy analizowane były możliwości całkowitego zniesienia progu do-
chodowego? Zadaniem funduszu alimentacyjnego nie jest wypłata zasiłków, 
a przekazanie pieniędzy na utrzymanie dziecka temu drugiemu rodzicowi 
w zamian za zobowiązanego, który powinien te pieniądze później zwrócić.

5. Jak ministerstwo planuje rozwiązać ten szerzący się problem niepła-
cenia alimentów i uchylania się od tego zobowiązania przez omijanie prawa, 
ukrywanie dochodów? Może w przypadku wierzyciela bezrobotnego zasto-
sować pracę przymusową na rzecz pożytku publicznego, zamiast stosować 
art. 209 k.k. za niepłacenie alimentów, gdyż koszty utrzymania więźnia 
znacznie obciążają budżet państwa i nie rozwiązuje to problemu. Tym sa-
mym odpowiedzialność za utrzymanie, wychowanie i kształcenie dzieci spa-
da na samotnie wychowujących rodziców i na całe społeczeństwo.

Sławomir Preiss
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Odpowiedź

Warszawa, 30.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Sławomira Preissa na 

77. posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie problemu niealimentacji 
ze strony jednego z rodziców, z którym borykają się samotne matki i samotni ojcowie, 
uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie wskazać należy, że w aktualnym stanie prawnym egzekucja świadczeń 
alimentacyjnych prowadzona jest według odmiennych zasad niż egzekucja innych 
świadczeń pieniężnych. Zawarte w przepisach art. 1081–1088 ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. 
zm.) zwanej dalej k.p.c. uregulowania nakładają na sądy i komorników dodatkowe 
obowiązki, które mają służyć ułatwieniu uprawnionemu dochodzenia należnych mu 
alimentów. Dotyczy to samego postępowania egzekucyjnego, jak i poprzedzającego go 
postępowania sądowego.

Tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nadaje klauzulę 
wykonalności i doręcza go wierzycielowi. Z kolei wierzyciel kierując do komornika 
wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywania sposobu egzekucji ani 
majątku dłużnika, z którego ma być ona prowadzona, a sam wniosek może złożyć nie 
tylko u komornika miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika, ale także u komornika 
właściwego według swojego miejsca zamieszkania.

Komornik, do którego wpłynął wniosek o egzekucję alimentów, obowiązany jest 
z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego 
dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, na 
wniosek komornika, organy Policji przeprowadzają czynności w celu ustalenia miej-
sca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Dochodzenie to powinno być przeprowa-
dzane okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Jeżeli w wyniku docho-
dzenia nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa do 
sądu wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. Nawet jeżeli wszystkie te 
działania nie przyniosą rezultatów, brak jest podstaw do umorzenia postępowania eg-
zekucyjnego. Komornik jest zobowiązany do podejmowania określonych czynności na 
bieżąco bez wniosku wierzyciela, a w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 
6 miesięcy, powinien z urzędu złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpis 
dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Odnośnie do postulatu zniesienia przedawnienia zasądzonych alimentów wska-
zać należy, że roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat, 
a początek biegu przedawnienia liczy się od momentu ich wymagalności. W związ-
ku z tym, że alimenty są świadczeniami okresowymi przedawnienie liczy się osob-
no za każdy miesiąc. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) zwanej dalej k.c. stanowią jednak, że bieg 
terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do 
roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania wła-
dzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom do 
czasu uzyskania pełnoletności przez dziecko. W takim przypadku przedawnienie 
rozpocznie się dopiero, gdy uprawniony ukończy 18 lat. Ponadto, stosownie do 
art. 125 §1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedaw-
nia się z upływem lat dziesięciu. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obej-
muje świadczenia okresowe, to tylko świadczenia należne w przyszłości ulegają 
przedawnieniu trzyletniemu.
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W konsekwencji, w większości przypadków, możliwe jest ściągnięcie zaległych ali-
mentów za cały okres, gdy uprawniony pozostawał małoletni oraz za pierwsze trzy lata 
po uzyskaniu przez niego pełnoletniości. Wydłużenie terminu przedawnienia rosz-
czeń alimentacyjnych poza ten okres nie wydaje się niezbędne dla ochrony interesów 
uprawnionego.

Odnosząc się do pierwszego pytania oświadczenia, wskazać trzeba, że sprawność 
i skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych pozostaje w nieustannym zainte-
resowaniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Z prowadzonych statystyk wynika, że sku-
teczność egzekucji w sprawach alimentacyjnych, wyrażona jako stosunek spraw za-
kończonych przez wyegzekwowanie świadczenia alimentacyjnego do liczby wszystkich 
spraw ostatecznie zakończonych, choć nadal nie może być uznana za zadowalającą, 
w ostatnich latach uległa poprawie. W 2010 r. wyniosła ona bowiem 15,66%, a w roku 
2014 – 19,44%.

Skala rzeczywistego zaspokojenia wierzycieli alimentacyjnych może być jednak 
wyższa niż to wynika ze wskaźnika skuteczności egzekucji. Trzeba mieć bowiem 
na względzie stosunkowo wysoki wskaźnik spraw załatwionych przez komorników 
wskutek umorzenia postępowania egzekucyjnego na żądanie wierzyciela. W tej ka-
tegorii umorzeń mieszczą się sprawy, w których doszło do cofnięcia wniosku egze-
kucyjnego przez wierzyciela na skutek zaspokojenia roszczenia poza postępowaniem 
egzekucyjnym.

W 2014 r. sprawy załatwione przez komorników przez umorzenie postępowa-
nia egzekucyjnego na żądanie wierzyciela stanowiły aż 37,38% ogółu załatwionych 
spraw. W tym przypadku na przestrzeni lat 2010–2014 wyraźnie widoczna jest ten-
dencja wzrostowa, z 25,29% w 2010 r. do 37,38% w 2014 r. Nadmienić należy, że 
biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje spraw egzekucyjnych w 2014 r. odsetek spraw 
załatwionych przez umorzenie postępowania na żądanie wierzyciela wyniósł zaled-
wie 5,99%.

Nie jest możliwe ustalenie na podstawie prowadzonych statystyk jaka jest sku-
teczność egzekucji alimentów od dłużników pracujących w Polsce, a jaka od tych 
pracujących w innych krajach Unii Europejskiej.

W Ministerstwie Sprawiedliwości podejmowanie są liczne działania zmierzające do 
poprawy zarówno sprawności, jak i skuteczności egzekucji. Polegają one w szczegól-
ności na eliminowaniu uchybień w bieżącej pracy komorników sądowych przy zasto-
sowaniu dopuszczalnych środków nadzoru oraz na poszukiwaniu nowych rozwiązań 
prawnych i podejmowaniu w tym zakresie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do 
usprawnienia postępowania egzekucyjnego.

Efektem wyżej wymienionych działań jest między innymi uchwalona w dniu 10 lip-
ca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678), która przewiduje 
wyposażenie organów egzekucyjnych w nowoczesne instrumenty prawne mające po-
prawić sprawność i skuteczność egzekucji. Prace nad projektem, który doprowadziły 
do uchwalenia tej ustawy, zostały zapoczątkowane w Ministerstwie Sprawiedliwości 
w 2012 r. Ustawa, oczekująca obecnie na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przewiduje między innymi:

∙ rozszerzenie możliwości korzystania z drogi elektronicznej i doręczeń elektro-
nicznych w postępowaniu egzekucyjnym;

∙ dalsze rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych w postępowaniu egze-
kucyjnym;

∙ wprowadzenie elektronicznej licytacji ruchomości;
∙ wprowadzenie elektronicznego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego;
∙ doręczenia elektroniczne obligatoryjne w przypadku doręczania pism przez ko-

mornika sądowego administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom po-
datkowym;

∙ upoważnienie komornika do odebrania wykazu majątku od dłużnika (tzw. ko-
mornicze wyjawienie majątku);

∙ zmianę trybu i sposobu wnoszenia i rozpoznawania skarg na czynności ko-
mornika;
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∙ ograniczenie katalogu czynności komornika podlegających zaskarżeniu w trybie 
skargi na czynności komornika (art. 767 k.p.c.);

∙ uproszczenie czynności związanych z rozstrzygnięciem zbiegu egzekucji (tzw. 
rozstrzygnięcie zbiegu z mocy ustawy).

Kolejną zmianą legislacyjną, która powinna poprawić skuteczność egzekucji jest 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzeku-
cji (Dz. U. z 2015 r. poz. 624) przeciwdziałająca zjawisku koncentracji spraw egzeku-
cyjnych w największych kancelariach, które nie radzą sobie ze skuteczną egzekucją 
należnych wierzycielom świadczeń, modyfikująca określony w art. 8 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 790) mechanizm ograniczający liczbę spraw wpływających do kancelarii komor-
niczych w sytuacji, w której występują zaległości w zakresie prowadzonych przez nie 
egzekucji. Przyczyni się to do powstania kancelarii mniejszych, a przez to łatwiejszych 
do nadzorowania przez prezesów sądów i Ministra Sprawiedliwości oraz skuteczniej-
szych w zakresie egzekucji, w tym ściąganiu alimentów.

Jeżeli chodzi o kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego, to zgodnie z przepisem art. 14 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859) może ono zostać podwyższone w drodze 
rozporządzenia Rady Ministrów.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, 
że obecnie nie są prowadzone prace nad podwyższeniem lub zniesieniem kryterium 
dochodowego, jak również nad zmianami, które określałyby sposób weryfikacji ww. 
kryterium dochodowego w oparciu o wskaźnik waloryzacji, którym byłby procentowy 
wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane 
ze środków budżetu państwa oraz mając na uwadze ograniczone możliwości bud- 
żetowe, nie jest obecnie możliwe skierowanie tej formy pomocy do wszystkich osób 
uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egze-
kucji i dlatego dostępność do tych świadczeń jest uwarunkowana m.in. koniecznością 
spełnienia kryterium dochodowego. Stanowisko takie ma swoje uzasadnienie także 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym świadczenia finanso-
wane z budżetu państwa powinny być uzależnione od mechanizmu oceny sytuacji 
majątkowej beneficjentów tych świadczeń, a obiektywną metodą oceny tej sytuacji 
jest odwołanie się do kryterium dochodu (por. uzasadnienie wyroku TK z dnia 21 paź-
dziernika 2014 r.; sygn. akt K/38).

Odnośnie do propozycji stosowania wobec bezrobotnego dłużnika pracy przymu-
sowej na rzecz pożytku publicznego, zamiast orzekania kary z art. 209 k.k. pamiętać 
należy o ograniczeniach wynikających z wiążących Polskę umów międzynarodowych, 
w szczególności Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 29 z dnia 28 czerw-
ca 1930 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122) dotyczącej zakazu pracy przymusowej lub 
obowiązkowej.

Wskazać jednak należy, że przestępstwo niealimentacji zgodnie z art. 209 k.k. za-
grożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności 
do lat 2. Sąd ma zatem możliwość orzeczenia wobec oskarżonego o przestępstwo nie-
alimentacji kary ograniczenia wolności, której zasadniczym elementem jest obowiązek 
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Minister Sprawiedliwości wobec konstytucyjnej zasady niezależności sądów oraz 
niezawisłości sędziów nie może w żaden sposób wpływać na praktykę orzeczniczą 
sądów, w szczególności postulować częstsze orzekanie wobec sprawców przestępstwa 
niealimentacji kary ograniczenia wolności. Możliwe jest natomiast inicjowanie zmian 
legislacyjnych sprzyjających stosowaniu tej kary.

W tym miejscu wskazać trzeba na przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości 
ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Głównym celem tej nowelizacji jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, 
w tym ograniczenie stosowania kary pozbawienia wolności i poszerzenie możliwości 
orzekania kar alternatywnych. Zwiększona została także elastyczność w zakresie orze-
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kania kary ograniczenia wolności oraz wprowadzono możliwość zamiany orzeczonych 
zastępczych kar pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności.

Badania i analizy dotyczące specyficznej i wielopłaszczyznowej problematyki za-
spokajania potrzeb osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz barier 
w realizacji ich uprawnień, skuteczności i sprawności egzekucji, są także przedmio-
tem prac zleconych przez resort Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości. Na podstawie 
wyników tych badań w Ministerstwie Sprawiedliwości rozważane będą dalsze zmiany 
legislacyjne mające na celu usprawnienie postępowania egzekucyjnego.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Jerzy Kozdroń 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Zwracam się z prośbą o zajęcie przez Panią Minister stanowiska w spra-
wie planowanej likwidacji przejazdów kolejowych w miejscowościach Tu-
szów Narodowy i Jaślany.

W związku z kończącymi się pracami budowlanymi wiaduktu przy dro-
dze wojewódzkiej nr 985 na terenie Tuszowa Narodowego i Jaślan, gmina 
Tuszów Narodowy podtrzymuje stanowisko z 2009 r. i wnosi o pozostawie-
nie przejazdów kolejowych 280,120 (kategorii „D” – Jaślany), 281,926 (kate-
gorii „D” – Tuszów Narodowy) i 282,940 (kategorii „A” – Tuszów Narodowy), 
które są niezbędne dla ruchu miejscowego, aby nie doszło do paraliżu komu-
nikacji drogowej.

Z przejazdów korzystają mieszkańcy gminy, w tym pojazdy rolnicze. Po 
likwidacji tych przejazdów pojazdy rolnicze, aby dojechać do pól, wyjadą 
na drogę wojewódzką, co spowoduje wstrzymanie płynności ruchu drogo-
wego, który na tej drodze jest bardzo duży. Na inwestorze budowy drogi 
obwodowej wraz z wiaduktem spoczywa obowiązek stworzenia dogodnych 
warunków komunikacji dla lokalnej społeczności, to jest powiązania nowego 
obiektu z istniejącym układem drogowym (informacja z pisma PKP nr ILK 2d- 
-5003-61/09). Ale do chwili obecnej nikt nie przedstawił gminie i mieszkań-
com alternatywnego skomunikowania, tak by pojazdy rolnicze mogły doje-
chać swobodnie na drugą stronę drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów 
– Mielec. Istniejące obecnie rozwiązanie alternatywne dla ruchu drogowego 
przewiduje jedynie skierowanie pojazdów rolniczych na drogi serwisowe, 
bez możliwości przekroczenia drogi wojewódzkiej i dostania się na stronę 
zachodnią, gdzie znajdują się głównie tereny rolnicze wsi Tuszów Narodowy 
i Jaślany.

Podkreślić należy, że zabudowa wsi jest rozłożona po obydwu stronach 
drogi nr 985. Dodatkowo po jej zachodniej stronie znajduje się kompleks lecz-
niczy, tj. ośrodek zdrowia, apteka i ośrodek rehabilitacyjny, do którego miesz-
kańcy ze wschodniej strony gminy dojeżdżają przejazdem w 282,940 km 
(kategorii „A”). Przejazd w 280,120 km, do którego prowadzi nowa droga 
gminna o dużym natężeniu ruchu, służy mieszkańcom wsi Jaślany. Działki 
wzdłuż drogi zostały wykupione od gminy i w dalszej perspektywie prze-
widywana jest zabudowa przy tej drodze kolejnych budynków. Wynika to 
z planów rozwoju i wykorzystania atrakcyjnych terenów gminy.

Likwidacja wymienionych przejazdów spowoduje:
— paraliż ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 985 wywoła-

ny pojazdami rolniczymi i zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się 
nimi ludzi,

— protesty społeczne wynikające z utrudnienia poruszania się miesz-
kańców i uniemożliwienia łatwego dojazdu do wszystkich nieruchomości,

— odpływ inwestorów, którzy zakupili działki pod inwestycje, z uwagi 
na utrudniony dojazd do drogi wojewódzkiej.

Zdaję sobie sprawę z brzmienia rozporządzenia ministra transportu 
i gospodarki morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i ich 
usytuowanie. Problem jednak jest taki, że ruch pojazdów na przejazdach 
nikomu nie przeszkadza z uwagi na fakt, że na linii kolejowej nr 25 Dębica 
– Łódź Kaliska praktycznie nie kursują pociągi. Na trasie stoją opuszczone, 
zaniedbane i ulegające sukcesywnej degradacji budynki stacji kolejowych. 
Odbudowana została dzięki dużym nakładom linia kolejowa Rzeszów – 
Kolbuszowa – Tarnobrzeg, a opisywany teren został pominięty, pociągi 
osobowe zostały przekierowane na wyżej wymienioną linię, a remont to-
rów i nasypów został przerwany w 1997 r. Obecnie ruch pociągów jest 
incydentalny.

Należy się zastanowić nad tym, bo chodzi o to, by zarząd kolei kierował 
się nie tylko sztywnymi przepisami, lecz także logiką i myśleniem o rozwią-
zaniu problemów lokalnej społeczności, tak aby nie doszło do utrudniania 
codziennego życia.
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W piśmie z dnia 7 lipca 2009 r. nr IZDK4-5003/39/09 członka zarządu 
PKP, w którym cytowane jest wyżej wymienione rozporządzenie, czytamy: 
„przejazdy kolejowe zlokalizowane w odległości do 3 km z każdej strony 
od wiaduktu drogowego powinny zostać zlikwidowane”. A „powinny” to nie 
znaczy „muszą”, zarządca linii kolejowej ma więc możliwość podjęcia decy-
zji o ich pozostawieniu.

W związku z powyższym proszę o zrozumienie przedstawionej spra-
wy i uwzględnienie pozytywnego i zrozumiałego działania rozwiązującego 
bardzo ważny problem zaistniały w gminie Tuszów Narodowy, a więc po-
zostawienia wyżej wymienionych przejazdów, aby nadal służyły lokalnej 
społeczności.

Zdzisław Pupa

Odpowiedź

Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z 1 lipca br. (sygn. BPS/043-77- 

-3333/15) oświadczenia złożonego przez senatora Zdzisława Pupę podczas 77. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca br., przekazuję następujące informacje dotyczące 
planowanej likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych linii 25 Łódź Kaliska – Dębica.

W związku z budową wiaduktu drogowego w km 281,520, PKP PLK SA przeprowa-
dziła w 2009 r. szczegółową analizę funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych, 
zlokalizowanych w odległości do 3 km od ww. wiaduktu. Jej efektem była decyzja 
spółki o pozostawieniu po wybudowaniu wiaduktu, przejazdów kolejowo-drogowych: 
kategorii „D” w km 279,581 i w km 283,753 oraz kategorii „A” w km 282,648, uznając 
że ich likwidacja, może się przyczynić do zakłócenia lokalnej komunikacji. Natomiast 
zgodnie z decyzją spółki przejazdy, na których ruch drogowy był wówczas niewielki, 
miały ulec likwidacji. Były to przejazdy kategorii „D”: w km 280,120, w km 281,526 
(w lokalizacji wiaduktu drogowego) i w km 281,926 oraz kategorii „A” w km 282,940.

Po przeprowadzeniu ponownej, szczegółowej analizy funkcjonowania przejazdów, 
które miały zostać zlikwidowane, w tym danych o obciążeniu ich ruchem drogowym, 
PKP PLK SA przychyliła się do pozostawienia po wybudowaniu wiaduktu drogowego 
w km 281,520 następujących przejazdów:

∙ kategorii „D” w km 280,120, na którym ruch pojazdów zwiększył się z 25,8 szt. 
w 2009 r. do 144 szt. pojazdów w dobie w 2013 r.,

∙ kategorii „A” w km 282,940, na którym ruch pojazdów zwiększył się z 33,6 szt. 
w 2009 r. do 78 szt. pojazdów w dobie w 2013 r.

Niemniej jednak, niezbędnym warunkiem ich pozostawienia jest wyrażenie zgody 
przez Gminę Tuszów Narodowy przejęcia pełnych kosztów ich funkcjonowania. Przed-
miotowa informacja została przekazana pisemnie przez PKP PLK SA Wójtowi Gminy 
Tuszów Narodowy 21 lipca br.
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Jednocześnie informuję, że z uwagi na niewielkie natężenie ruchu drogowego na 
przejeździe kolejowo-drogowym kategorii „D” w km 281,926 z tendencją dalszego 
zmniejszenia (2009 r. – 25,8 szt. pojazdów drogowych w dobie, a w 2013 r. – 18 szt. 
pojazdów/dobę), w opinii PKP PLK SA likwidacja tego przejazdu nie będzie miała zna-
czących negatywnych skutków dla komunikacji lokalnej.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
Sławomir Żałobka 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny 
oraz do ambasadora Republiki Tureckiej w Polsce Yusufa Ziya Özcana

Wyrażam żal z powodu obowiązku posiadania wiz przez obywateli Pol-
ski i Turcji odwiedzających oba te kraje. Odbywa się to w momencie, gdy 
państwa obchodziły uroczyście 600. rocznicę nawiązania stosunków dyplo-
matycznych. Właśnie w grudniu ubiegłego roku podczas wizyty premiera 
Turcji, pana Ahmeta Dautoglu, padły zapewnienia o wprowadzeniu ruchu 
bezwizowego.

Potrzebę zniesienia wiz dostatecznie uzasadnia liczba obywateli pol-
skich, których rzesza liczona w setkach tysięcy co roku odwiedza w celach 
turystycznych tureckie plaże i wspaniałe zabytki miast i obszarów Kapa-
docji. Płatny obowiązek wizowy, od 20 do 30 USD, dotyczy zarówno osób 
dorosłych, jak i dzieci, wycieczek, biznesmenów, studentów, naukowców 
i artystów. Myślę, że na zniesienie wiz oczekują także studenci tureccy stu-
diujący w Polsce w ramach programu Erasmus, odwiedzający nas działacze 
gospodarczy i wierni w celach religijnych.

Nie trzeba wyjaśniać, że oprócz problemów finansowych tworzy to pro-
blemy kolejkowe i niepewność podróżnych na granicznych lotniskach. Pol-
scy turyści czują się dyskryminowani, gdy zauważają, że obywatele innych 
państw z Unii Europejskiej czy Grupy Wyszehradzkiej są z tego obowiązku 
zwolnieni. Mimo ogromnego, utrzymującego się od lat ruchu turystycznego 
nie odnotowano istotnych przeszkód o charakterze kryminalnym, terrory-
stycznym bądź nadużywania gościnności Turcji przez moich rodaków. Jed-
nocześnie Polska konsekwentnie wspiera państwo tureckie w jego wysiłkach 
na rzecz uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, tej Unii, w której obo-
wiązuje swoboda przepływu ludności. Polska nie jest przeciwna przystąpie-
niu Turcji do strefy Schengen. Najdobitniej określiła to pani premier Kopacz 
podczas rocznicowego spotkania w grudniu ubiegłego roku w Warszawie: 
„Polska jest ambasadorem Turcji w Unii Europejskiej”.

Tymczasem jest lato 2015 r. Kolejny raz szlaki turystyczne do Turcji za-
pełniły się setkami tysięcy podróżnych, a nadal na granicy z Turcją gęstnieje 
atmosfera kontroli wizowej, manipulacji walutowych, sporządzania wnio-
sków i niepokoju o spokojny wypoczynek.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej i kandydat do wyjazdu do przy-
jaznej Turcji nie rozumiem tej sytuacji.

Jan Rulewski

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 17 lipca 2015 r.

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora Jana Rulewskiego, złożone podczas 

77. sesji posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. potwierdzam, że między 
Polską a Turcją obowiązuje wymóg posiadania wiz. W przypadku Polski okoliczność ta 
wynika z jednolitych dla wszystkich państw Unii Europejskiej zasad wprowadzonych 
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przez unijne regulacje prawne, przy czym Polska nie może samodzielnie wprowadzić 
wobec Turcji zwolnień wizowych. W przypadku Turcji obowiązek ten wynika z przepi-
sów narodowych, których zmiana leży w gestii tego kraju.

Istotną okolicznością mającą wpływ na sytuację Turcji ma rozpoczęty z Unią Eu-
ropejską w grudniu 2013 r. dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego. Przyszłe 
porozumienie będzie miało wpływ na zasady podróżowania obywateli Turcji i państw 
członkowskich Unii Europejskiej nie tylko w ruchu turystycznym, ale również w ra-
mach np. wymiany młodzieży (m.in. program Erasmus). Niezależnie od prowadzonego 
dialogu Polska podejmuje starania na rzecz wcześniejszego jednostronnego zniesienia 
wiz przez Turcję dla obywateli Polski przy pobytach krótkoterminowych, w tym w ra-
mach ruchu turystycznego czy kontaktów biznesowych. W przeszłości Turcja decydo-
wała się już na wprowadzenie zwolnień wobec obywateli poszczególnych państw UE, 
Polska jest jednym z ostatnich krajów naszego regionu, wobec których obowiązek taki 
w dalszym ciągu istnieje.

Zagadnienie to było wielokrotnie omawiane w rozmowach prowadzonych z przed-
stawicielami Turcji, w tym m.in. podczas wizyty Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego w Turcji w dniach 5–6 marca 2014 r. w rozmowie z Prezydentem Republiki 
Turcji Abdullahem Gulem oraz wizyty Przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia 
Narodowego Turcji Cemila Ciceka w Polsce w dniach 2–4 kwietnia 2014 r. Kwestia 
ta została także podniesiona w rozmowie Premier Ewy Kopacz z Premierem Ahme-
tem Davutoglu podczas jego wizyty w Polsce w dniach 8–9 grudnia 2014 r. Premier 
Turcji A. Davutoglu złożył wówczas deklarację jednostronnego zwolnienia obywateli 
polskich z obowiązku wizowego. Realizacja złożonej zapowiedzi została uzależniona 
przez stronę turecką od wsparcia Turcji przez Polskę w procesie liberalizacji ruchu 
osobowego z Unią Europejską, jak również zwiększenia liczby połączeń lotniczych 
między Polską a Turcją.

Realizacja złożonej przez Premiera Turcji A. Davutoglu deklaracji była wielokrotnie 
podnoszona przez polską dyplomację, w tym podczas wizyty Ministra Spraw Zagra-
nicznych Grzegorza Schetyny w Turcji w dniach 25–26 marca 2015 r., konsultacji 
Podsekretarz Stanu Henryki Mościckiej-Dendys w Turcji w dniach 6–7 lutego 2015 r. 
oraz w trakcie rozmów Ambasadora RP w Turcji Mieczysława Cieniucha z przedstawi-
cielami MSZ Turcji. O ile postulat wsparcia Turcji w procesie liberalizacji ruchu wizo-
wego pokrywa się z prezentowanym stanowiskiem i działaniami Polski, to zwiększenie 
liczby lotów napotyka bariery prawne.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie możliwe będzie osiągnięcie porozumienia 
i dojdzie do wprowadzenia oczekiwanego przez Polskę jednostronnego zwolnienia na-
szych obywateli z obowiązku wizowego w ruchu turystycznym z Turcją.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Podsekretarz Stanu 
Henryka Mościcka-Dendys
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Oświadczenie senator Janiny Sagatowskiej

skierowane do ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Władze gminy Leżajsk, mieszkańcy ziemi leżajskiej za moim pośrednic-

twem zwracają się z prośbą o pomoc i podjęcie wszelkich działań mających 
na celu uratowanie Browaru Leżajsk. Zaniepokojenie pracowników bro-
waru oraz władz samorządowych i mieszkańców jest wynikiem sygnałów 
o działaniach zarządu Grupy Żywiec prowadzących do zamknięcia zakła-
du, o czym świadczy chociażby stopniowe zmniejszanie ilości produkowa-
nego piwa.

W Browarze Leżajsk obecnie zatrudnionych jest stu pięćdziesięciu ośmiu 
pracowników, a blisko czterysta osób kooperuje z nim. Nie będę przekony-
wać, w jakim stopniu zbliżająca się wizja likwidacji zakładu, a w konsekwen-
cji utraty pracy wpłynie na status ekonomiczny całych rodzin. Pracownicy 
Browaru Leżajsk są najczęściej jedynymi żywicielami rodzin w tym ubogim 
regionie. Istnienie browaru to wartość nie tylko gospodarczo-ekonomiczna, 
lecz także historyczna. Te wielkie, jakże znaczące tradycje browarnicze się-
gają XVI wieku. Mam nadzieję, że podejmie Pan działania chroniące Browar 
Leżajsk przed likwidacją.

Z poważaniem 
Janina Sagatowska

Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Janinę Sagatowską podczas 

77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25.06.2015 r. dotyczące sygnałów o działaniach za-
rządu Grupy Żywiec zmierzających do zamknięcia Browaru Leżajsk, uprzejmie proszę 
o przyjęcie następujących informacji.

Na podstawie umowy sprzedaży akcji z 1997 roku Skarb Państwa dokonał sprze-
daży akcji Zakładów Piwowarskich w Leżajsku SA na rzecz Towarzystwa Akcyjne-
go Browary Polskie SA w Warszawie. Tym samym Spółka została sprywatyzowana. 
W 1998 roku Browar Leżajsk przejęty został przez powstałą wówczas Grupę Kapitało-
wą Żywiec SA należącą do holenderskiej spółki Heineken International B.V.

Skarb Państwa przestał być zatem akcjonariuszem Browaru w Leżajsku. Minister 
Skarbu Państwa nie posiada uprawnień wynikających z praw majątkowych w zakre-
sie praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
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Tym niemniej Minister Skarbu Państwa poświęca wiele uwagi i wspiera bardzo 
intensywne działania podejmowane przez władze samorządowe i władze wojewódz-
twa podkarpackiego i pozostaje z nadzieją, że działania te przyniosą pożądany efekt 
i Browar Leżajsk nadal będzie funkcjonował zapewniając miejsca pracy pracownikom 
Browaru i kooperantom.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że zostaną one przez Pa-
nią Senator uznane za satysfakcjonujące.

MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Sekretarz Stanu 
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatorów Krzysztofa Słonia, 
Zdzisława Pupy, Alicji Zając, Andrzeja Matusiewicza 

oraz Stanisława Gogacza

skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 
oraz do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej

Szanowne Panie!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszystkich przewidzianych 

prawem działań w ramach uprawnień przysługujących Pani Premier oraz 
Pani Minister w celu wyjaśnienia sprawy państwa Moniki i Grzegorza O.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. zakupili oni lokal mieszkalny położony w Z. 
przy ul. Powstańców. W wypisie z rejestru lokali w starostwie wołomińskim 
numer lokalu oznaczony jest jako 26 m. 3, z kolei w księdze wieczystej pro-
wadzonej dla tej nieruchomości widnieje oznaczenie 26A. Właściciele lokalu 
wnieśli do Sądu Rejonowego w Wołominie wniosek o sprostowanie usterek 
wpisu. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2014 r. sąd oddalił ów wniosek. 
Państwo O. zwrócili się zatem do Urzędu Miasta w Z. z prośbą o zmianę nu-
meracji w ewidencji lokali. W tym wypadku również spotkali się z odmową.

Na chwilę obecną państwo O. nie mogą korzystać z pełni praw przy-
sługujących właścicielom. Nie mogą się zameldować w tym lokalu, a jest 
to warunek konieczny, ażeby otrzymać jakiekolwiek dofinansowania (pan 
Grzegorz O. jest osobą niepełnosprawną). Należy mieć na uwadze, że pro-
blem ów należy jak najszybciej rozwiązać, gdyż w przyszłości mogą pojawić 
się inne problemy natury prawnej co do tego lokalu.

Mając to na uwadze, prosimy o zbadanie, w jaki sposób doszło w ogóle 
do opisanych rozbieżności, oraz wniesienie z urzędu o sprostowanie wypisu 
z rejestru lokali do właściwej jednostki administracyjnej.

Krzysztof Słoń  Andrzej Matusiewicz 
Zdzisław Pupa  Stanisław Gogacz 
Alicja Zając

Odpowiedź 
DYREKTORA DEPARTAMENTU 
SPRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 27 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatorom Krzysztofa Słonia, złożone na 77. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., uprzejmie informuję, że sprawa Pań-
stwa O. została przekazana pismem z dnia 27 lipca br. (znak: DSO.SWA.5711.34.2015.
CM) do rozpatrzenia Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geode-
zyjnego i Kartograficznego.
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Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem nad-
zoru geodezyjnego i kartograficznego. Wykonuje zadania wojewody jako kierownika 
inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji 
rządowej w województwie (art. 6a ust. 3 pkt 1 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficz-
ne z dnia 17 maja 1989 r. – Dz. U. z 2005 r., poz. 2027 z późn. zm.).

Łączę wyrazy szacunku 
 
DYREKTOR 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
Leszek Białecki

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, 6 lipca 2015 r.

Pan 
Andrzej Halicki 
Minister Administracji i Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4a oraz art. 80 pkt 1–2 ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.), 
w załączeniu uprzejmie przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie Senatora 
RP Pana Krzysztofa Słonia i grupy Senatorów złożone podczas 77. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 25 czerwca 2015 roku w sprawie nieprawidłowości w oznaczeniu lokalu 
mieszkalnego w Z. przy ul. Powstańców.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z up. Piotr Stachańczyk 
Sekretarz Stanu

Stanowisko 
MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na 

oświadczenie Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia złożone wspólnie z innymi senato-
rami w sprawie nieprawidłowości w oznaczeniu lokalu mieszkalnego w Z. przy ul. Po-
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wstańców (BPS/043-77-3336-MSW/15), ze względu na konieczność uzyskania do-
datkowych informacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym 
możliwym terminie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z upoważnienia 
Stanisław Huskowski 
Sekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 19 sierpnia 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, przy piśmie 

z dnia 6 lipca 2015 r. (BMP-0724-6-1/2015/MJ) oświadczenie, złożone przez Senato-
ra RP Krzysztofa Słonia i grupy Senatorów podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 
25 czerwca 2015 r. w sprawie nieprawidłowości w oznaczeniu lokalu mieszkalnego 
w Z. przy ul. Powstańców (BPS/043-77-3336-MSW/15), uprzejmie informuję, co na-
stępuje.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wystąpiło do Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii o przedstawienie stosownych wyjaśnień w zasygnalizowanej sprawie. 
Główny Geodeta Kraju na podstawie wyjaśnień Starostwa Powiatowego w Wołominie 
przekazanych w piśmie z dnia 3 sierpnia 2015 r., znak: WGG.6621.1.5105.20158, 
a także akt przedstawionych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2015 r., 
znak: WG-III.7221.1.50.2015, ustalił, iż IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono-
wego w Wołominie w dniu 17 lipca 2015 r. dokonał wpisu adresowego lokalu jako Z. 
ul. Powstańców 26 lokal nr 3 zgodnego z zapisem w ewidencji gruntów i budynków 
m. Z. W ślad za zawiadomieniem z Sądu z dnia 20 lipca 2015 r. oraz aktem notarial-
nym z dnia 27 sierpnia 2014 r. do ewidencji wpisano małżonków Grzegorza i Mo-
nikę O. na zasadach wspólności ustawowej jako właścicieli lokalu nr 3 przy ul. Po-
wstańców w Z.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków są spójne z informacjami ujawnionymi w księdze wieczystej nr WA1W 
/00082269/3, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
z up. Jan Grabiec 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy częstochowskiej 

dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza z prośbą o pomoc.
Jak wynika z przedstawionych informacji, z powodu licznych wypad-

ków, także śmiertelnych, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 (ul. Prze-
jazdowej) z ul. Festynową mieszkańcy dzielnicy kilka lat temu zapocząt-
kowali starania o zamontowanie radaru. Przyniosły one pozytywny skutek 
– w sierpniu 2014 r. przy ul. Przejazdowej stanął fotoradar zdemontowany 
z ul. Jagiellońskiej w Częstochowie. Okazało się jednak, że jego obudowa 
według Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nie spełnia obowiązu-
jących wymogów dla urządzeń rejestrujących. Urządzenie zostało usunięte 
i zastąpione fotoradarem zdemontowanym z innej miejscowości. Niestety, do 
tej pory urządzenie nie zostało uruchomione.

Niemożność uruchomienia fotoradaru i związane z tym procedury nadal 
trwają. Mieszkańcy boją się przechodzić na drugą stronę ruchliwej drogi kra-
jowej. Twierdzą, że samochody, zarówno ciężarowe, jak i osobowe, jeżdżą 
tam z prędkością ponad 100 km/h. W miejscu, o którym mowa, dochodzi 
do wielu wypadków. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są dzieci, 
które muszą tamtędy przejść, aby dostać się do szkoły z przystanku auto-
busowego.

Wobec przedstawionych kwestii jako senator ziemi częstochowskiej 
zwracam się z prośbą o niezwłoczne podjęcie przez właściwe organy pań-
stwa polskiego działań w celu skutecznego uruchomienia fotoradaru.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński

Odpowiedź

Warszawa, 16 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem nr BPS/043-77-3337/15, przy którym przesłano oświadcze-

nie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego podczas 77. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie urządzenia rejestrującego na skrzyżowaniu dro-
gi krajowej nr 46 z ul. Festynową w Częstochowie, poniżej przedstawiam następujące 
wyjaśnienia.

Uprzejmie informuję, że stacjonarne urządzenie rejestrujące należące do Główne-
go Inspektoratu Transportu Drogowego – po przeprowadzonych uzgodnieniach z Miej-
skim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie – zostało przeniesione z poprzed-
niej lokalizacji i zainstalowane przy ul. Przejazdowej (droga krajowa nr 46) w rejonie 
skrzyżowania z ul. Helską w Częstochowie. W dniu 13 maja 2015 r. dokonano odbioru 
jakościowego ustawienia obudowy masztu.
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Jednocześnie informuję, że po korekcie oznakowania (instalacji znaków D-51 
zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz wykonaniem pomiarów rezystancji obudo-
wy, w przedmiotowej lokalizacji zostało zainstalowane urządzenie rejestrujące, które 
od 26 czerwca 2015 r. pracuje w ramach Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Paweł Olszewski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Niniejszym oświadczeniem pragnę po raz kolejny zwrócić uwagę Pani 

Minister na bardzo istotny problem związany ze sposobem naliczania sub-
wencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci w młodzie-
żowych ośrodkach wychowawczych powiatu drawskiego.

W 2012 r. powiat drawski został skontrolowany przez Urząd Kontroli 
Skarbowej w Szczecinie. Zarzutem podniesionym wobec powiatu było ujęcie 
przez niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy w sprawozdaniu 
SIO liczby wychowanków skierowanych, a nie zakwaterowanych (dowie-
zionych do ośrodka). Niestety, pomimo wielokrotnych wyjaśnień składa-
nych przez władze powiatu, Ministerstwo Finansów decyzją z dnia 30 paź-
dziernika 2014 r. zobowiązało powiat drawski do zwrotu części subwencji 
oświatowej.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra edukacji na-
rodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kie-
rowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (Dz. U. nr 296, poz. 1755) 
nieletniemu, który został skierowany do ośrodka, należy przez okres 
czterech tygodni rezerwować miejsce w placówce. Interpretacja Urzędu 
Kontroli Skarbowej w Szczecinie, zgodnie z którą jedynie fizyczna obec-
ność wychowanka umożliwia otrzymanie dotacji, wywołuje dysharmonię 
w funkcjonowaniu systemu oświaty. Takie rozstrzygnięcie każe zadać py-
tanie o celowość oczekiwania na wychowanka. Ustawodawca nakazuje 
zachować gotowość do przyjęcia nieletniego przez cztery tygodnie od dnia 
wskazania ośrodka przez ośrodek rozwoju edukacji, tak by potencjalny 
wychowanek miał zagwarantowane wszelkie uprawnienia wynikające 
z przepisów prawa.

Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że oczekiwanie na doprowadzenie 
wychowanka oznacza ponoszenie kosztów związanych z przygotowaniem 
bądź utrzymaniem miejsca pobytu dla nieletniego. Brak subwencji na stwo-
rzenie miejsc pobytu dla wychowanków skierowanych, a jeszcze nieobec-
nych, lub też na ich utrzymanie w przypadku samodzielnego oddalenia się 
podopiecznego z ośrodka może doprowadzić do tego, iż młodzieżowe ośrod-
ki wychowawcze nie będą mogły wykonywać zadań, do których zostały 
powołane.

Pragnę podkreślić, że z przedstawionym stanowiskiem w pełni zgadza 
się rzecznik praw dziecka, który, zaniepokojony sytuacją kwestionowania 
przez urzędy kontroli skarbowej pobierania przez samorząd subwencji na 
skierowanych nieletnich, 14 listopada 2014 r. wystąpił między innymi w tej 
sprawie do ministra edukacji narodowej. W swoim wystąpieniu rzecznik 
praw dziecka zwrócił uwagę na rozbieżności w interpretacji obowiązujących 
przepisów przez resort edukacji narodowej.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 4731, udzielonej przez se-
kretarza stanu w ministerstwie edukacji, z dnia 25 maja 2012 r. w spra-
wie dotacji przyznawanych wychowankom młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych wskazano: „ponieważ jednak w ciągu tego okresu 
(jednego miesiąca) nieletni wychowanek może zostać w każdej chwi-
li umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, należy go, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia, traktować jako wychowanka tej 
placówki. W tym czasie zatem na wychowanka tej placówki przysługuje 
dotacja”.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na 
moje oświadczenie senatorskie z dnia 27 grudnia 2012 r. wskazał: „W odnie-
sieniu do nieletniego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego 
jako datę rozpoczęcia pobytu w ośrodku należy przyjąć termin przybycia do 
ośrodka”.

W związku z przedstawionymi rozbieżnościami interpretacji obowiązu-
jących przepisów proszę o ponowne rozważenie możliwości uregulowania 



77. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r.142

szczegółowych zasad podziału środków części subwencji oświatowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego, co pozwoli spełnić oczekiwania zarów-
no resortu edukacji, jak i samorządów.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark

Odpowiedź

Warszawa, 20 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie1, złożone przez Panią Senator Grażynę Sztark pod-

czas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie naliczania subwencji 
oświatowej przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych Powiatu Drawskiego, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Aktualnie obowiązujące regulacje, dotyczące zasad przekazywania do SIO infor-
macji o liczbie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) funk-
cjonują w tej samej formie od 2004 r.

Podstawą do naliczenia środków finansowych w postaci subwencji oświatowej dla 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest liczba wychowanków wykazana w sys-
temie informacji oświatowej (SIO).

W systemie informacji oświatowej należy wykazywać wychowanków przyjętych 
do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz wpisanych do księgi wychowanków. 
Nie podaje się tzw. „miejsc zarezerwowanych” – oczekujących na przyjazd nieletnie-
go do ośrodka. Algorytm podziału subwencji nie może uwzględniać wychowanków, 
którzy zostali skierowani do placówki a do niej nie przybyli. Takie podejście wymaga-
łoby wykazywania ich w SIO, co mogłoby doprowadzić do podwójnego wykazywania 
w systemie tych wychowanków przez dwie jednostki, a w konsekwencji do podwójne-
go ich finansowania.

Zgodnie z przepisami regulującymi m.in. prowadzenie przez placówki systemu 
oświaty dokumentacji2 oraz zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwal-
niania i pobytu nieletnich w MOW3 – wychowankiem jest osoba przyjęta do placówki 
i z dniem przyjęcia wpisana do księgi wychowanków. Wychowankiem nie jest więc 

1 Nr BPS/043-77-3338/15.
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposo-

bu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. 
poz. 1170), wcześniej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 
2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki do-
kumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej 
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755), wcześniej rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmo-
wania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowaw-
czym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz.U.178, poz.1833, z późn. zm.).
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osoba skierowana do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz niewpisana do 
księgi wychowanków. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości finansowania 
osób niebędących wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Projektując wartości wag uwzględniono specyfikę funkcjonowania młodzieżo-
wych ośrodków wychowawczych, polegającą w szczególności na pozostawaniu w go-
towości do przyjęcia wychowanka w okresie do jednego miesiąca, pomiędzy uzyska-
niem przez nieletniego wskazania miejsca w określonym ośrodku, a datą przybycia 
do tej placówki.

Jednocześnie w przypadku nieletniego wychowanka, który został skierowany, ale 
jeszcze nie przybył do ośrodka i w związku z tym nie został ujęty w SIO wg stanu na 
dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, jednostka samorządu 
terytorialnego (JST) może wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej. Wśród kryteriów podziału rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej jest m.in. dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i po-
zaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do 
danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej4.

Planuje się dalsze prace nad sposobem finansowania młodzieżowego ośrodka wy-
chowawczego w zakresie pozostawania w gotowości do przyjęcia wychowanka. Przygo-
towany przez zespół (w skład którego wchodzili Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciel 
MEN, dyrektorzy MOW-ów oraz eksperci zewnętrzni) dokument dotyczący standardów 
pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zostanie wykorzystany również pod-
czas prac nad sposobem funkcjonowania oraz finansowania młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Sławecki 
Sekretarz Stanu

4 Zgodnie z algorytmem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w spra-
wie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego.
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym oświadczeniem pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na bar-

dzo istotny problem związany ze sposobem naliczania subwencji oświatowej 
przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych powiatu drawskiego.

W 2012 r. powiat drawski został skontrolowany przez Urząd Kontroli 
Skarbowej w Szczecinie. Zarzutem podniesionym wobec powiatu było ujęcie 
przez niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy w sprawozdaniu 
SIO liczby wychowanków skierowanych, a nie zakwaterowanych (dowie-
zionych do ośrodka). Niestety, pomimo wielokrotnych wyjaśnień składa-
nych przez władze powiatu, Ministerstwo Finansów decyzją z dnia 30 paź-
dziernika 2014 r. zobowiązało powiat drawski do zwrotu części subwencji 
oświatowej.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra edukacji na-
rodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kie-
rowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (Dz. U. nr 296, poz. 1755) 
nieletniemu, który został skierowany do ośrodka, należy przez okres 
czterech tygodni rezerwować miejsce w placówce. Interpretacja Urzędu 
Kontroli Skarbowej w Szczecinie, zgodnie z którą jedynie fizyczna obec-
ność wychowanka umożliwia otrzymanie dotacji, wywołuje dysharmonię 
w funkcjonowaniu systemu oświaty. Takie rozstrzygnięcie każe zadać py-
tanie o celowość oczekiwania na wychowanka. Ustawodawca nakazuje 
zachować gotowość do przyjęcia nieletniego przez cztery tygodnie od dnia 
wskazania ośrodka przez ośrodek rozwoju edukacji, tak by potencjalny 
wychowanek miał zagwarantowane wszelkie uprawnienia wynikające 
z przepisów prawa.

Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że oczekiwanie na doprowadzenie 
wychowanka oznacza ponoszenie kosztów związanych z przygotowaniem 
bądź utrzymaniem miejsca pobytu dla nieletniego. Brak subwencji na stwo-
rzenie miejsc pobytu dla wychowanków skierowanych, a jeszcze nieobec-
nych, lub też na ich utrzymanie w przypadku samodzielnego oddalenia się 
podopiecznego z ośrodka może doprowadzić do tego, iż młodzieżowe ośrod-
ki wychowawcze nie będą mogły wykonywać zadań, do których zostały 
powołane.

Pragnę podkreślić, że z przedstawionym stanowiskiem w pełni zgadza 
się rzecznik praw dziecka, który, zaniepokojony sytuacją kwestionowania 
przez urzędy kontroli skarbowej pobierania przez samorząd subwencji na 
skierowanych nieletnich, 14 listopada 2014 r. wystąpił między innymi w tej 
sprawie do ministra edukacji narodowej. W swoim wystąpieniu rzecznik 
praw dziecka zwrócił uwagę na rozbieżności w interpretacji obowiązujących 
przepisów przez resort edukacji narodowej.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 4731, udzielonej przez sekre-
tarza stanu w ministerstwie edukacji, z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie do-
tacji przyznawanych wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowaw-
czych wskazano: „ponieważ jednak w ciągu tego okresu (jednego miesiąca) 
nieletni wychowanek może zostać w każdej chwili umieszczony w młodzie-
żowym ośrodku wychowawczym, należy go, zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia, traktować jako wychowanka tej placówki. W tym czasie zatem na 
wychowanka tej placówki przysługuje dotacja”.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na 
moje oświadczenie senatorskie z dnia 27 grudnia 2012 r. wskazał: „W odnie-
sieniu do nieletniego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego 
jako datę rozpoczęcia pobytu w ośrodku należy przyjąć termin przybycia do 
ośrodka”.

W związku z przedstawionymi rozbieżnościami interpretacji obowiązu-
jących przepisów proszę o ponowne rozważenie możliwości uregulowania 
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szczegółowych zasad podziału środków części subwencji oświatowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego, co pozwoli spełnić oczekiwania zarów-
no resortu edukacji, jak i samorządów.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark

Odpowiedź

Warszawa, 31.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z otrzymanym przy piśmie z dnia 1 lipca 2015 r. Nr BPS/043-77- 

-3339/15 oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Grażynę Sztark na 77. po-
siedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania subwencji oświa-
towej przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach wy-
chowawczych powiatu drawskiego, proszę Pana Marszałka o przyjęcie następujących 
wyjaśnień.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samo-
rządu terytorialnego na dany rok budżetowy jest dokonywany przez Ministra Edukacji 
Narodowej według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku, z uwzględnieniem zakresu 
realizowanych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Liczba uczniów (wy-
chowanków) szkół i placówek uwzględniana przy naliczaniu części oświatowej sub-
wencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalona 
na podstawie danych uzyskanych z systemu informacji oświatowej. Zasady podziału 
środków części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
pozostają w gestii Ministra Edukacji Narodowej.

Urzędy kontroli skarbowej prowadzą postepowania kontrolne w jednostkach sa-
morządu terytorialnego prowadzących/dotujących szkoły i placówki oświatowe w za-
kresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część 
oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z groma-
dzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia. W ramach prowadzonych przez 
urzędy kontroli skarbowej postępowań kontrolowana jest kompletność, poprawność 
i zgodność ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez podmioty prowadzące 
bazy danych oświatowych (szkoły, placówki). Jak wskazują wyniki kontroli przepro-
wadzanych przez urzędy kontroli skarbowej, jedną z głównych przyczyn konieczno-
ści zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnie otrzymanych kwot 
części oświatowej subwencji ogólnej są nieprawidłowości w przekazywanych przez 
dyrektorów szkół (placówek) danych o liczbie uczniów (wychowanków) w systemie 
informacji oświatowej, stanowiących podstawę wyliczeń zwiększonej kwoty tej części 
subwencji, oraz w wykonywaniu obowiązków nadzorczych przez samorządy w sto-
sunku do prowadzonych/dotowanych jednostek organizacyjnych. W odniesieniu do 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych nieprawidłowości dotyczą głównie wyka-
zywania w systemie informacji oświatowej danych o liczbie wychowanków ośrodka, 
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w tym wykazywania jako wychowanków, nieletnich skierowanych do ośrodka, a nie 
korzystających z zakwaterowania w ośrodku, wg stanu na dzień 30 września roku 
bazowego (poprzedzającego rok budżetowy).

W świetle przepisów Ministra Edukacji Narodowej dotyczących zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, a także przepisów dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, nieletni wobec którego 
sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w ośrodku, staje się wychowankiem tego ośrodka 
wtedy, gdy zostanie przyjęty do młodzieżowego ośrodka wychowawczego i wpisany 
do księgi wychowanków, a nie w terminie otrzymania skierowania do młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego.

Dane o liczbie wychowanków ośrodków wykazywanych w systemie informacji 
oświatowej są podstawą do naliczenia zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z algorytmem podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 
zwiększona waga dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych przysługuje na wy-
chowanków korzystających z zakwaterowania w tych ośrodkach. Przepisy w tym za-
kresie są jednoznaczne i nie budzą wątpliwości.

W związku z ustaleniami kontroli urzędów kontroli skarbowej przeprowadzonych 
w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego w wymienionym wyżej za-
kresie, Minister Finansów prowadzi postępowania administracyjne w sprawach doty-
czących zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnie uzyskanej czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej za poszczególne lata. Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 1 
pkt 2 ww. ustawy, jeżeli ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część oświa-
towa subwencji ogólnej za lata poprzedzające rok budżetowy jest wyższa od należnej, 
minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji, zobowiązuje jed-
nostki samorządu terytorialnego do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji, 
chyba że jednostka ta dokonała wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot.

Przepis art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego nakazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wydać decyzję 
zobowiązującą do zwrotu, jeżeli wyliczona kwota jest wyższa od kwoty, która zostałaby 
ustalona na podstawie prawidłowych danych. Takie rozwiązanie jest nierozerwalnie 
związane ze sposobem podziału między poszczególne jednostki samorządu terytorial-
nego kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, ustalonej w ustawie budżetowej na 
dany rok budżetowy. Ustalenie dla jednej jednostki kwoty wyższej od należnej po-
woduje, że inne jednostki otrzymają niższe środki niż mogłyby otrzymać gdyby kwo-
ta subwencji została ustalona prawidłowo. Działania Ministra Finansów są zgodne 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Podsekretarz Stanu 
Hanna Majszczyk
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, 
do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego 

oraz do wójta gminy Sanniki Gabriela Wieczorka

W dniach 18–19 lipca 2014 r. na nieruchomości położonej w miejscowo-
ści Sanniki przy ulicy Warszawskiej 138 wykonywane były roboty budowla-
ne polegające na częściowej rozbiórce. Jak wynika z moich informacji, roboty 
te zostały przeprowadzone w sposób wadliwy, ponieważ nie zapewniono 
należytych środków bezpieczeństwa w celu ochrony osób zamieszkujących 
pozostałą część budynku.

Pana Prokuratora proszę o zweryfikowanie zasadności wydanego przez 
prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gostyninie postanowienia (sygn. akt 
Ds. 270/15) o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Poszkodowani dysponują 
prywatną opinią oceniającą sposób wykonania robót rozbiórkowych, w któ-
rej stwierdzono, że działania te mogły wręcz doprowadzić do zawalenia 
budynku.

Mając to na uwadze, proszę Pana Inspektora o zlecenie czynności kon-
trolnych i sprawdzających pod kątem zgodności z prawem oraz sztuką bu-
dowlaną wobec prac prowadzonych we wspomnianej przeze mnie nierucho-
mości w dniach 18–19 lipca 2014 r.

Szanowny Panie Wójcie, z Pana inicjatywy przeprowadzona została 
częściowa rozbiórka budynku. Czy dotarły do Pana jakiekolwiek informa-
cje od mieszkańców o zagrażającym niebezpieczeństwie? Jeśli tak, to czy 
podjął Pan jakiekolwiek kroki w celu wyjaśnienia tej sprawy? W chwili 
obecnej warunki mieszkalne w tej nieruchomości uległy znacznemu po-
gorszeniu. Czy rozważał Pan zapewnienie jej mieszkańcom innych lokali 
mieszkalnych w obrębie miejscowości Sanniki, na podobnych warunkach, 
jakie posiadali dotychczas? Proszę o zainteresowanie się sytuacją miesz-
kaniową tych osób.

Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 5.08.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 1 lipca 2015 r., dotyczącego oświad-
czenia, złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Grzegorza Wojcie-
chowskiego podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., w sprawie 
umorzonego śledztwa Prokuratury Rejonowej w Gostyninie sygn. Ds. 270/12, uprzej-
mie informuję, że akta przedmiotowego postępowania przygotowawczego zostały zba-
dane w Prokuraturze Okręgowej w Płocku.

W wyniku tej czynności ustalono m.in., że sprawę zainicjowało zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa złożone przez pełnomocnika 10 osób będących najemcami 
gminnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Sannikach przy ul. War-
szawskiej 138. Zdaniem zawiadamiających podczas prowadzenia robót rozbiórkowych 
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ciężkimi maszynami budowlanymi kilku niezamieszkałych lokali, mieszczących się 
w tym budynku, a nadto w trakcie pobytu osób w pozostałych mieszkaniach, spowo-
dowano bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia tych osób.

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2014 r. wszczęto w tej sprawie dochodzenie 
o czyn spenalizowany w art. 160 §1 k.k.

W toku postępowania ustalono m.in., że w styczniu 2011 r. Gmina Sanniki zleciła 
Biuru Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” sp. z o.o. opracowa-
nie projektu budowlanego zagospodarowania działki nr ewid. 121/1, zlokalizowanej 
w Sannikach przy ul. Warszawskiej 138, polegającego na wykonaniu utwardzenia 
powierzchni gruntu na działce budowlanej, budowie obiektów małej architektury, roz-
biórce budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórce budynków gospodarczych 
oraz pozostałych obiektów. Powstały projekt poza opisem rozbiórki budynku wieloro-
dzinnego, zawierał także opis i ocenę techniczną jego stanu, który oceniono, jako zły.

W związku z powyższym w 2009 r. obiekt zakwalifikowano do generalnego re-
montu, ale z uwagi na brak środków finansowych, mając na uwadze bezpieczeństwo 
lokatorów, zdecydowano o jego rozbiórce.

Projekt rozbiórki przewidywał, że „warunkiem niezbędnym do spełnienia przed 
przystąpieniem do robót będzie wykwaterowanie lokatorów”. Ponadto w projekcie 
sprecyzowano kolejność demontażu poszczególnych części budynku, obowiązek za-
bezpieczenia terenu rozbiórki przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez jego 
ogrodzenie oraz obowiązek prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami.

Decyzją nr 103/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. Starosta Gostyniński zatwierdził 
powyższy projekt i wydał pozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektów wyszczególnio-
nych w projekcie.

Z opracowanej, na zlecenie Gminy Sanniki, przez firmę „HOL-BUD” sp. z o.o. eks-
pertyzy technicznej przedmiotowego budynku wynikało m.in., że stan pochodzącego 
z drugiej połowy XIX wieku budynku, który w całości był użytkowany, jako budynek 
mieszkalny [łącznie 28 mieszkań] „stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i dalsze 
jego użytkowanie z tego powodu jest niemożliwe”. Jednocześnie zalecono bezzwłoczne 
wykwaterowanie mieszkańców oraz umieszczenie oznakowania zakazującego wstępu 
na teren tej nieruchomości.

Do lipca 2014 r. użytkowane były pomieszczenia 13 lokali, natomiast w mieszka-
niach opuszczonych przez lokatorów demontowano podłogi, ściany działowe i wyko-
nywano inne prace. 13 najemców lokali mieszkalnych, w tym 10 składających później 
zawiadomienie o przestępstwie, odmówiło przyjęcia proponowanych im przez Gminę 
Sanniki lokali komunalnych, położonych zarówno w Sannikach, jak i poza nimi.

Grupa ta, w związku z trwającymi pracami w lokalach opuszczonych, inicjowała 
kontrole Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyninie, jednakże w ich 
wyniku ustalono, że prowadzone roboty budowlane nie spowodowały szkód w sąsied-
nich lokalach, nie spowodowały również szkody zagrażającej stabilności budynku. 
Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmawiające wszczęcia po-
stępowania administracyjnego były poddawane kontroli instancyjnej, w związku z ich 
zaskarżaniem przez najemców lokali przy ul. Warszawskiej 138. Najemcy podjęli też 
nieskuteczną, próbę wznowienia postępowania zakończonego prawomocną opisaną 
powyżej decyzją nr 103/2011 Starosty Gostynińskiego.

W dniu 17 lipca 2014 r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Gmina 
Sanniki zawarła umowę z firmą SPEC-BUD o roboty budowlane, polegające na rozbiór-
ce niezamieszkałej części budynku o wymiarach 8,5 x 10,8 m [od ściany szczytowej 
do ściany nośnej pierwszej klatki]. W umowie zastrzeżono, by do prac rozbiórkowych 
przystąpić dopiero po wydzieleniu i ogrodzeniu rozbiórki oraz zabezpieczeniu sąsiadu-
jącego z częścią rozbieraną wyjścia z klatki schodowej. Następnego dnia, po ogrodzeniu 
terenu rozbiórki, przystąpiono do demontażu dachu, co polegało na odcięciu części 
dachu nad przeznaczoną do wyburzenia częścią budynku i ściągnięciu go na ziemię 
przy użyciu lin i ciężkiego sprzętu budowlanego. Jak ustalono mieszkańcy w trakcie 
tych robót przebywali na zewnątrz. W dniu 19 lipca 2014 r. SPEC-BUD przystąpił, przy 
użyciu koparki, do wyburzania ścian przeznaczonej do rozbiórki części budynku.
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Przesłuchani w charakterze świadków mieszkańcy zeznali, że drugiego dnia robót 
nikt nie uprzedzał ich o rozpoczęciu prac, początkowo przebywali w swoich lokalach 
i dopiero po jakimś czasie z obawy przez zawaleniem się całego budynku wyszli z niego 
na zewnątrz. Z kolei nadzorujący prace właściciel firmy zeznał, że przed przystąpie-
niem do robót osobiście sprawdził, czy w zamieszkałej części budynku przebywają 
jakieś osoby i dopiero po ustaleniu, że nikogo tam nie ma polecił rozpocząć wyburza-
nie. Oczywiście w świetle zeznań mieszkańców należy przyjąć, że owo sprawdzenie 
dotyczyło tylko klatki schodowej.

W dniu 23 lipca 2014 r. pełnomocnik najemców wystąpił do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego o wstrzymanie rozbiórki pozostałej części budynku. Jed-
nakże w wyniku przeprowadzonej na miejscu inspekcji nie potwierdzono informacji 
o uszkodzeniach ścian w zamieszkałej części, spowodowanych wykonanymi robotami 
rozbiórkowymi.

Przesłuchani, jako świadkowie – inspektor przeprowadzający kontrolę, kierownik 
robót rozbiórkowych i inspektor do spraw budownictwa Urzędu Gminy w Sannikach, 
zgodnie ocenili, że roboty rozbiórkowe nie stwarzały zagrożeń dla osób przebywają-
cych w zamieszkałej części budynku i nie było nawet konieczności jego opuszczenia 
na czas prowadzenia tych robót przez wszystkich lokatorów. Ponadto stwierdzili, że 
roboty rozbiórkowe nie spowodowały też uszkodzeń budynku mogących doprowadzić 
do katastrofy budowlanej.

W listopadzie 2014 r. pełnomocnik zawiadamiających złożył do akt dochodzenia 
ekspertyzę budowlaną sporządzoną na jego zlecenie, z której wynikało, że prace roz-
biórkowe przeprowadzono w sposób rażąco niezgodny z zasadami bezpieczeństwa dla 
życia i zdrowia mieszkańców. Zdaniem eksperta w czasie prowadzenia prac miesz-
kańcy budynku powinni go opuścić, ponieważ mogły one zagrozić stabilności całej 
konstrukcji, powodując jej zawalenie. Autorka ekspertyzy przesłuchana w toku do-
chodzenia podtrzymała zasadnicze jej tezy.

Po analizie całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prokurator 
postanowieniem z dnia 30 grudnia 2014 r. umorzył dochodzenie w sprawie narażenia 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu mieszkańców budynku przy ul. Warszawskiej 138 w Sannikach przez wła-
dze samorządowe Gminy Sanniki i wykonawcę robót budowlanych, poprzez wykona-
nie częściowej rozbiórki tego budynku w dniach 18 i 19 lipca 2014 r., w sytuacji, gdy 
mieszkańcy zamieszkiwali nierozebraną część tego budynku, tj. o czyn z art. 160 §1 
k.k. z powodu stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, tj. na 
podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.

Rozpoznający zażalenie pełnomocnika zawiadamiających na tę decyzję Sąd Rejo-
nowy w Gostyninie uchylił ją i zlecił uzupełnienie postępowania przygotowawczego 
poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa.

Prokurator powołał biegłego z zakresu budownictwa z listy Sądu Okręgowego 
w Płocku, który w wydanej opinii uznał, iż rozbiórkę części budynku przeprowadzono 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Ponadto stwierdził, że nie istniała konieczność 
opuszczenia całego budynku przez lokatorów w czasie prowadzenia robót, ponieważ 
wstrząsy wywoływane robotami wyburzeniowymi nie zagrażały stabilności pozostałej 
części budynku. W ocenie tego biegłego wykonane roboty rozbiórkowe przedmiotowe-
go obiektu nie spowodowały zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców pozostałej 
części budynku.

Prokurator postanowieniem z dnia 29 maja 2015 r. ponownie umorzył postępowa-
nie o czyn z art. 163 §1 pkt 2 k.k. prowadzone już w formie śledztwa, przyjmując za 
podstawę umorzenia art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.

W ocenie Prokuratora Okręgowego w Płocku powyższą decyzję należy uznać za 
słuszną. Przede wszystkim zważyć należy, iż sprowadzenie niebezpieczeństwa zda-
rzenia powszechnie niebezpiecznego [art. 164 §1 k.k.], jak i narażenia człowieka na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu [art. 160 §1 k.k.] 
penalizowane jest tylko w sytuacji, gdy niebezpieczeństwo tych zdarzeń jest bezpo-
średnie, tzn. zmienia sytuację z bezpiecznej na taką, w której występuje niezwłoczne 
zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka w zakresie ciężkiego uszczerbku. W orzecz-
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nictwie wskazuje się, że o bezpośredniości zagrożenia przesądza wysoki stopień praw-
dopodobieństwa zaistnienia wymienionych w art. 160 §1 skutków – bez dalszych czy 
dodatkowych czynności ze strony sprawcy lub innych osób (por. wyrok z dnia 29 listo-
pada 1973 r., Rw 902/73, OSNPG 1974, nr 2, poz. 24 oraz wyrok z dnia 27 paździer-
nika 1983 r., II KR 219/83, OSNKW 1984, nr 5, poz. 54).

Tymczasem w realiach omawianego zdarzenia podczas robót budowlanych prowa-
dzonych w dniu 18 lipca 2014 r. wszyscy lokatorzy mieszkań, położonych w wybu-
rzanym obiekcie przebywali na zewnątrz i w bezpiecznej odległości, natomiast w dniu 
19 lipca przebywali wewnątrz budynku tylko przez krótki czas, w początkowej fazie 
wyburzania. Oczywiście zawalenie się budowli wskutek oddziaływania czynników ze-
wnętrznych może czasami nastąpić z opóźnieniem, jednakże z opinii biegłego wyni-
ka, iż w tej konkretnej sprawie takie niebezpieczeństwo nie istniało. Natomiast – co 
należy podkreślić – niebezpieczeństwo zawalenia się budynku przy ul. Warszawskiej 
138 w przyszłości, przy zaistnieniu np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
istnieje z uwagi na jego zły stan techniczny, który był przyczyną podjętych prac roz-
biórkowych. Tego stanu nie spowodowały jednak przeprowadzone w lipcu 20l4 r. pra-
ce rozbiórkowe.

Dodatkowo podkreślić należy, iż z zeznań jednej z lokatorek wynika, iż wraz z in-
nymi najemcami 3 lub 4 dni przed rozbiórką, była na spotkaniu z Wójtem, zatem po-
krzywdzeni byli zorientowani, że w przedmiotowym budynku będą wykonywane prace 
remontowe.

W świetle powyższego nie można przyjąć, że podczas wykonywania spornych prac 
grupa osób była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdro-
wia, skoro przebywały one poza miejscem potencjalnego zagrożenia. Podnieść również 
należy, że w początkowym stadium strefa robót, polegających na demontażu w dniu 
19 lipca ub.r. ścian, oddalona była od najbliżej położonego zamieszkałego lokalu 
o 8 metrów, zatem nawet potencjalny, przypadkowy błąd operatora koparki nie mógł 
spowodować bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa osoby, czy osób przeby-
wających w tym lokalu.

Decyzja prokuratora o umorzeniu śledztwa oparta również została na opinii bieg- 
łego, który stwierdził, że roboty i sposób ich wykonywania nie zagrażały stabilności 
pozostałej części budynku i nie doprowadziły do istotnego pogorszenia jego stanu 
technicznego, zatem nie wystąpiło niebezpieczeństwo, o którym mowa w przywoła-
nych powyżej przepisach.

Marginalnie zaznaczenia wymaga, że opinia przygotowana na zlecenie pokrzyw-
dzonych zawiera tezy – w ocenie Prokuratury Rejonowej w Gostyninie oraz Proku-
ratury Okręgowej w Płocku – niepoparte rzeczowymi argumentami. Ekspertyza nie 
wyjaśnia np. dlaczego demontaż części dachu przy użyciu lin i ciągnika miałby stwa-
rzać zagrożenie konstrukcji pozostałej części budynku, nadto hipotetycznie przyjmuje 
destrukcję całego budynku w następstwie drgań wywoływanych wyburzaniem ścian.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Gostyninie sygn. 
Ds 270/12 jest prawomocne, a tamtejsza jednostka nie dysponuje informacją, by zło-
żono w tej sprawie subsydiarny akt oskarżenia.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2015.07.06

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 01.07.2015 r. (data wpływu: 

03.07.2015 r.), dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego podczas 77. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję, że w poruszonej 
w oświadczeniu sprawie dotyczącej robót rozbiórkowych przeprowadzonych na nie-
ruchomości przy ul. Warszawskiej 138 w Sannikach istnieje konieczność uzyskania 
wyjaśnień z terenowych organów nadzoru budowlanego. W tym celu wystąpiłem do 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ustosunkowanie 
się do ww. pisma oraz przekazanie wyjaśnień.

Niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych informacji poinformuję Pana Marszałka 
o zapadłych ustaleniach i podjętych działaniach.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Dziwiński

Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2015.08.12

Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 01.07.2015 r. (data wpływu: 

03.07.2015 r.), oraz pisma z dnia 06.07.2015 r., znak: DPR/INN/070/967/2015 do-
tyczącego oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego pod-
czas 77. posiedzenia Senatu RP w sprawie robót rozbiórkowych przeprowadzonych 
na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 138 w Sannikach uprzejmie przedstawiam 
następujące wyjaśnienia.

Z informacji przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego wynika, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyninie 
podejmował działania nadzorcze w związku z przeprowadzonymi pracami rozbiórko-
wymi w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 138 w Sannikach. Po otrzyma-
niu w piśmie z dnia 14.02.2014 r. informacji od mieszkańców o prowadzeniu w bu-
dynku „działań demolujących” PINB w Gostyninie przeprowadził w dniu 24.02.2014 r. 
kontrolę budowy. W jej wyniku organ ustalił, że w przedmiotowym obiekcie będąca 
inwestorem Gmina Sanniki prowadzi roboty rozbiórkowe na podstawie pozwolenia 
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na budowę i rozbiórkę, polegające na wykonaniu utwardzenia powierzchni gruntu 
na działce budowlanej, budowie obiektów małej architektury, rozbiórce budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórce trzech budynków gospodarczych oraz po-
zostałych obiektów zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 138. 
Ustalono, że w dniu kontroli w obiekcie znajdowało się 31 lokali mieszkalnych, z cze-
go 16 było opróżnionych. W czterech lokalach zdjęto podłogę drewnianą i odłączono 
liczniki energii elektrycznej, w pozostałych natomiast nie prowadzono żadnych robót 
rozbiórkowych. PINB w Gostyninie uznał, że zdjęcie drewnianych podłóg w czterech 
opuszczonych lokalach mieszkalnych nie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa lu-
dzi i mienia oraz nie stanowiło, z uwagi na posiadanie przez inwestora pozwolenia na 
rozbiórkę, działań, które można by określić demolującymi. Kierując się poczynionymi 
ustaleniami PINB w Gostyninie odmówił1 mieszkańcom budynku wszczęcia postępo-
wania. Rozpatrując zażalenie mieszkańców na wydane przez organ powiatowy posta-
nowienie Mazowiecki WINB utrzymał2 je w mocy.

Dodatkowo informuję, że w związku z moim wystąpieniem z dnia 06.07.2015 r., 
znak: DPR/INN/070/967/2015 skierowanym do Mazowieckiego WINB, organ woje-
wódzki ustalił, że PINB w Gostyninie po wykonaniu częściowej rozbiórki budynku 
przeprowadził dwie kontrole, w wyniku których nie stwierdził zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

Mając na uwadze dokonane w poruszonej sprawie ustalenia terenowych organów 
nadzoru budowlanego, nie ma podstaw do podejmowania przeze mnie dodatkowych 
działań.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Dziwiński

Odpowiedź 
WÓJTA 
GMINY SANNIKI

Sanniki, 2015.08.03

Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 06.07.2015 r.) 

dotyczące oświadczenia złożonego przez Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. w związku z rozbiórką 
budynku komunalnego stanowiącego własność Gminy Sanniki położonego w Sanni-
kach przy ul. Warszawskiej 138, uprzejmie informuję, że decyzja o rozbiórce powyż-
szego budynku podjęta została w związku z jego złym stanem technicznym potwier-
dzonym licznymi protokołami i opiniami technicznymi. Rozbiórka realizowana jest na 
podstawie prawomocnych decyzji budowlanych, zgodnie z posiadaną dokumentacją. 

1 Postanowienie z dnia 05.03.2014 r., znak: PINB.7747.5.2014.
2 Postanowienie z dnia 17.04.2014 r., Nr 813/14, znak: WOP.7722.178/2014.AW.
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Jej wykonanie, a także nadzór powierzone zostały wyspecjalizowanym podmiotom, 
dysponującym odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i wyposażeniem do jej zgodnego 
z przepisami wykonania.

Sprawa dotycząca zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców podczas przeprowadza-
nia rozbiórki skierowana została przez ww. do Prokuratury. Prokuratura sprawę umo-
rzyła stwierdzając, że nie zaistniały przesłanki do jej dalszego prowadzenia. Opinia 
biegłego z zakresu budownictwa sporządzona w ramach prowadzonego postępowania 
przygotowawczego wskazuje, że prace rozbiórkowe prowadzone były w oparciu o wy-
dane decyzje, zgodnie z zasadami i normami prawa budowlanego oraz z poszanowa-
niem interesów mieszkańców kolejnego członu budynku, niepodlegającego rozbiórce.

Mieszkańcy budynku przy ul. Warszawskiej 138 kilkukrotnie informowani byli 
o przeznaczeniu budynku do rozbiórki oraz kilkakrotnie przedstawiane zostały im 
propozycje zmiany mieszkania. Część lokatorów propozycji przeprowadzki jednak nie 
przyjęła. Osoby, które skorzystały z możliwości zamiany lokalu mieszkalnego są bar-
dzo zadowolone.

Gmina Sanniki, podobnie jak wiele samorządów w Polsce boryka się z trudnościa-
mi w wywiązaniu się z ustawowego obowiązku zapewnienia mieszkań wszystkim po-
trzebującym, aczkolwiek znając stan techniczny budynku przy ul. Warszawskiej 138 
zabezpieczono lokale dla osób zamieszkałych w tymże budynku.

Mając powyższe na uwadze, rozumiejąc wywołane emocje u niektórych mieszkań-
ców, żadne działania Gminy Sanniki nie są działaniami bezprawnymi, ani skierowa-
nymi przeciwko mieszkańcom budynku położonego w Sannikach przy ul. Warszaw-
skiej 138. Działania Gminy wywołują emocje, gdyż dotykają żywotnej sfery związanej 
z miejscem zamieszkania i tzw. „mirem domowym”, jednak prowadzą do zabezpie-
czenia interesu mieszkańców. Gmina Sanniki czyni wszelkie starania, aby konflikt 
wywołany emocjami załagodzić, a obawy mieszkańców rozwiać.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. WÓJTA GMINY SANNIKI 
Sekretarz Gminy Sanniki 
mgr inż. Piotr Skonieczny
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, 
do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, do ministra sprawiedliwości Borysa Budki 

oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowni Państwo!
Z prośbą o interwencję zwrócił się do mnie pan Wojciech S., którego na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 7 lipca 2014 r. 
pozbawiono władzy rodzicielskiej nad małoletnią Laurą, ponieważ zatrzymał 
córkę wbrew woli matki, Barbary S., uniemożliwiając jej wszelkie kontak-
ty z córką. Sąd Okręgowy w Przemyślu postanowieniem z dnia 11 grudnia 
2014 r. oddalił apelację pana S. Jak wynika z uzyskanych przeze mnie in-
formacji, ojciec dziecka zatrzymał córkę, ponieważ dowiedział się o fakcie, iż 
ówczesny konkubent pani S. został skazany za stosowanie przemocy w ro-
dzinie. Nadto uzyskał od córki informacje, które mogły świadczyć o molesto-
waniu jej przez partnera matki. W obawie o małoletnią zdecydował się prze-
ciwdziałać jej kontaktom z panią S. i jej konkubentem. W toku postępowań 
sądowych nie było brane pod uwagę dobro dziecka. Trudno wątpić w ową 
tezę, gdyż więź emocjonalna dziecka z ojcem, nawet na podstawie pobieżnej 
obserwacji, nie budzi żadnych wątpliwości (czego zapewne nie można zaob-
serwować w stosunkach córki z matką).

Proszę zatem Państwa o podjęcie wszelkich kroków należących do Pań-
stwa kompetencji, które pozwoliłyby na przywrócenie władzy rodzicielskiej 
pana S., oraz zbadanie woli dziecka co do chęci pozostawania przy rodzicu.

Ojciec dziecka wyrokiem z dnia 16 marca 2015 r. uznany został winnym 
popełnienia czynu z art. 211 k.k. w związku z zatrzymaniem córki. Pana Pro-
kuratora oraz Pana Ministra proszę o ponowne przejrzenie akt dotyczących 
tej sprawy oraz rozważenie wzruszenia wymienionego orzeczenia.

Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź 
RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Warszawa, 6 października 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego zło-

żone w dniu 25 czerwca 2015 roku podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej informuję, że sprawa dotycząca małoletniej Laury prowadzona jest w Biurze 
Rzecznika Praw Dziecka pod sygnaturą akt ZSR.441.362.2015.MD.

Rzecznik Praw Dziecka monitoruje sprawy sądowe dotyczące małoletniej oraz jej 
sytuację opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną. Na bieżąco podejmuje działania, do 
których został upoważniony ustawą z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw 
Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedowaniu Sądu podejmę czyn-
ności zmierzające do ich wyeliminowania i zabezpieczenia dobra dziecka.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Michalak
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Stanowisko 
ZASTĘPCY RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 28.07.2015 r.

Pan Grzegorz Wojciechowski 
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w nawiązaniu do oświadczenia, które złożył Pan na 77. posiedzeniu Senatu 

25 czerwca 2015 r., dotyczącego sytuacji małoletniej Laury S. i jej ojca, Pana Woj-
ciecha S. uprzejmie informuję, że sprawa ta była już przedmiotem badania w Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak wynika z uzasadnienia postanowienia z 15 maja 2015 r. Sądu Rejonowego 
w Przemyślu, a także z wcześniejszej korespondencji, Pan Wojciech S. izolował dziec-
ko od matki, nie realizował kontaktów dziecka z matką, orzeczonych przez sąd i odby-
wających się w miejscu zamieszkania ojca (zatem bez możliwości kontaktu z obecnym 
partnerem matki dziecka, którego oskarżał o molestowanie dziecka). Takie działanie 
zostało przez sąd uznane za sprzeczne z dobrem dziecka i będące przesłanką do po-
zbawienia ojca władzy rodzicielskiej nad córką. Pozbawienie władzy rodzicielskiej zo-
stało orzeczone prawomocnym postanowieniem z 7 lipca 2014 r.; sąd drugiej instancji 
podtrzymał to orzeczenie w postanowieniem z 11 grudnia 2014 r. Obecnie postano-
wienie Sądu Rejonowego w Przemyślu z 15 maja 2015 r. o wydaniu dziecka będzie 
badane przez Sąd Okręgowy w Przemyślu, zaś wykonanie tego postanowienia zostało 
wstrzymane aż do czasu uzyskania przymiotu prawomocności. Po długiej przerwie 
dochodzi teraz także do kontaktów dziecka z matką (do pisma z sądu dołączone były 
dwa sprawozdania kuratora, obecnego przy kontaktach w dniach 22 i 29 czerwca 
2015 r.), które mają na celu podtrzymanie i odbudowę więzi emocjonalnych między 
córką a matką, naruszonych przez długotrwały brak łączności.

W tej sytuacji uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie widzi pod-
staw do podejmowania w niniejszej sprawie działań.

Z poważaniem 
 
Stanisław Trociuk

Odpowiedź 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 30.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Grzegorza Woj-

ciechowskiego podczas 77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
25 czerwca 2015 r., poświęcone sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemy-
ślu, w wyniku której ojciec dziecka – Wojciech Sz. został pozbawiony władzy rodzi-
cielskiej; uprzejmie informuję.
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Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej określa przepis art. 111 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583), 
dalej: K.r.o.

Jak wynika z jego brzmienia, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywa-
na z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej 
lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy 
pozbawi rodziców, ewentualnie jednego z nich władzy rodzicielskiej (§1). Orzeczenie 
w tym przedmiocie sąd może wydać również, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały 
przyczyny zastosowania art. 109 §2 pkt 5 K.r.o., czyli zarządzenia umieszczenia ma-
łoletniego w pieczy zastępczej, w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się 
dzieckiem (§la).

Zaistnienie ustawowych przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej w postaci 
trwałej przeszkody w jej wykonywaniu, nadużywaniu tej władzy lub rażącego zaniedby-
wania obowiązków sąd opiekuńczy bada w toku postępowania dowodowego. W przy-
padku pozytywnego ustalenia istnienia którejkolwiek z nich, ewentualnie wszystkich 
łącznie sąd opiekuńczy jest obowiązany orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej ro-
dziców, czy też jednego z nich.

Możliwość takiego rozstrzygnięcia została pozostawiona sądowi opiekuńczemu 
w sytuacji, kiedy mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zarządzenia umiesz-
czenia dziecka w pieczy zastępczej, a w szczególności gdy rodzice nadal nie wykazują 
zainteresowania dzieckiem. W tym przypadku przesłanką determinującą rozstrzygnię-
cie sądu co do pozbawienia władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka.

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najdalej idącym środkiem ingeren-
cji, którą stosuje sąd opiekuńczy.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość przywrócenia przez sąd opiekuń-
czy władzy rodzicielskiej w razie ustania przyczyny, która była podstawą jej pozba-
wienia (art. 111 §2 K.r.o.). Niezbędne jest wówczas uprzednie dokonanie ustalenia, 
czy pozostaje w interesie dziecka, aby rodzice sprawowali nad nim władzę rodzi-
cielską.

Od orzeczeń sądu opiekuńczego w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej 
przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Poprzez jej skuteczne wniesienie 
rodzic, czy też rodzice kwestionujący zasadność pozbawienia ich władzy rodzicielskiej 
spowodują kontrolę judykacyjną wydanego w tym przedmiocie orzeczenia, z której to 
możliwości, jak wynika z treści oświadczenia, ojciec dziecka skorzystał, ale jego apela-
cja została oddalona przez sąd drugiej instancji. Orzeczenie o pozbawieniu go władzy 
rodzicielskiej stało się zatem prawomocne.

Kwestia oceny zasadności rozstrzygnięć sądów – zarówno pierwszej, jak i drugiej 
instancji w tej sprawie pozostaje poza zakresem sprawowanego przez Ministra Spra-
wiedliwości zewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. Nadzór 
ten, zgodnie z przepisem art. 37f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.), dalej: u.s.p., ogranicza 
się do analizy i oceny prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów 
sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego, czynności niezbędnych ze względu 
na wystąpienie uchybień w działalności administracyjnej sądu oraz czynności ko-
niecznych do wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej 
Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczą-
cych działalności sądów.

Minister Sprawiedliwości nie posiada kompetencji w zakresie ingerowania w dzia-
łalność orzeczniczą sądów, czyli w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli (art. 9b 
u.s.p.), a ocena co do zaistnienia przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej jest 
czynnością z obszaru tej działalności.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że prowadzone przeciwko Wojciechowi Sz. po-
stępowanie karne pozostaje w toku. Wskutek wniesienia przez oskarżonego sprzeciwu 
od wyroku nakazowego, zgodnie z art. 506 §3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Ko-
deks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), dalej: 
K.p.k., wyrok ten utracił moc i sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. 
Wyznaczono w niej kolejny termin rozprawy. W tej sytuacji podjęcie rozważań co do 
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zasadności wzruszenia orzeczenia w tej sprawie nie jest możliwe, gdyż prawomocne 
orzeczenie kończące postępowanie jeszcze nie zapadło, a zatem brak przesłanek, okreś- 
lonych w art. 521 §1 K.p.k., uprawniających Ministra Sprawiedliwości do wywiedze-
nia kasacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
Wojciech Hajduk 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 30.07.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskie-

go podczas 77. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję, co następuje w zakresie 
właściwości prokuratury.

Senator Grzegorz Wojciechowski w złożonym oświadczeniu zauważa, że Woj-
ciech Sz. wyrokiem Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 16 marca 2015 roku w spra-
wie, sygn. akt [...], uznany został za winnego popełnienia czynu z art. 211 k.k. pole-
gającego na bezprawnym zatrzymaniu córki. Z ustaleń poczynionych przez senatora 
Grzegorza Wojciechowskiego wynika natomiast, że Wojciech Sz. dokonał tego czynu, 
ponieważ uzyskał informację, iż ówczesny konkubent matki dziecka został skazany za 
stosowanie przemocy w rodzinie i dlatego w ten sposób usiłował przeciwstawić się jego 
kontaktom z małoletnią córką. W konkluzji senator Grzegorz Wojciechowski zwrócił 
się do Prokuratora Generalnego o ponowne przejrzenie akt sprawy oraz rozważenie 
wzruszenia wymienionego orzeczenia.

Z poczynionych ustaleń wynika, że Prokurator Rejonowy w Przemyślu prowadził 
z zawiadomienia matki dziecka przeciwko Wojciechowi Sz. dwa postępowania przy-
gotowawcze o czyny z art. 211 k.k. polegające na bezprawnym, wbrew woli opiekuna 
prawnego, zatrzymaniu małoletniej córki Laury Sz., zakończone skierowaniem prze-
ciwko niemu do Sądu Rejonowego w Przemyślu aktów oskarżenia.

W sprawie o sygn. [...] Prokurator Rejonowy w Przemyślu we wniesionym w dniu 
13 marca 2015 roku do Sądu Rejonowego w Przemyślu akcie oskarżenia oskarżył 
Wojciecha Sz. o to, że w okresie od 11 grudnia 2014 roku do 30 stycznia 2015 roku 
w miejscowości N., będąc pozbawiony władzy rodzicielskiej na mocy prawomocnego po-
stanowienia Sądu Rejonowego w Przemyślu, zatrzymał swoją małoletnią córkę wbrew 
woli matki dziecka powołanej do opieki nad małoletnią, to jest o czyn z art. 211 k.k.

Natomiast postępowanie o sygn. [...] zostało zakończone wniesieniem do sądu 
aktu oskarżenia przeciwko Wojciechowi Sz. o to, że w okresie od 31 stycznia do 
3 marca 2015 roku w miejscowości N., będąc pozbawiony władzy rodzicielskiej na 
mocy prawomocnego postanowienia sądu, zatrzymał swoją małoletnią, poniżej 15 lat, 
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córkę wbrew woli matki powołanej do opieki nad nią, to jest o czyn z art. 211 k.k. Pier-
wotnie Wojciech Sz. został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i skazany wy-
rokami nakazowymi w sprawach o sygn. akt [...] i Sądu Rejonowego II Wydział Karny 
w Przemyślu.

W wyniku złożonych sprzeciwów wyroki te nie uzyskały przymiotu prawomocności.
Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu połą-

czył wyżej wymienione sprawy do wspólnego prowadzenia pod sygn. akt [...]. W dniu 
13 lipca 2015 roku w powyższej sprawie został otwarty przewód sądowy. Oskarżony 
nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wojciech Sz. korzysta z po-
mocy obrońcy z wyboru. Kolejny termin rozprawy wyznaczony został przez sąd na 
9 września 2015 roku.

Przedstawiając Panu Marszałkowi powyższe, pragnę poinformować, że pierwotne 
skazujące oskarżonego Wojciecha Sz. wyroki wydane przez sąd w postępowaniu na-
kazowym nie uzyskały waloru prawomocności. Stosownie do treści przepisu art. 506 
§3 k.p.k. w razie wniesienia sprzeciwu, wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega 
rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Postępowanie sądowe w powyższej sprawie po-
zostaje, jak wskazano wyżej, dopiero w początkowej fazie i dalsze procedowanie w tej 
sprawie aż do wydania prawomocnego orzeczenia podlega wyłącznej kompetencji nie-
zawisłych sądów. Na obecnym etapie postępowania karnego, pozostającego w toku, 
nie jest zatem możliwe inicjowanie przez Prokuratora Generalnego procedury wzru-
szenia, poprzez wywiedzenie kasacji, zapadłych w przytoczonych sprawach karnych 
orzeczeń. Stosownie bowiem do treści przepisu art. 521 §1 k.p.k. Prokurator Gene-
ralny może wnieść ten nadzwyczajny środek odwoławczy wyłącznie od prawomocnego 
orzeczenia sądu kończącego postępowanie.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet 
w z. PIERWSZY ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Jamrogowicz
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka, 
do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, 

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Uprzejmie proszę o zbadanie wydania postanowienia przez Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie z dnia 12 września 2006 r. 
nr PINB 7358-7/230/KU/06 pod względem jego legalności i celowości. Dzia-
łania organów państwa uniemożliwiają działalność ubojni wybudowanej 
i prowadzonej przez pana Zdzisława Rosińskiego. Okoliczności wskazują, że 
nadzór budowlany, a także inne służby mogą nadużywać swoich uprawnień 
w stosunku do tej ubojni. W związku z tym proszę o szczegółowe zbadanie 
sprawy.

Proszę także o informacje, jakie służby podległe Panom Ministrom wy-
konywały czynności mogące ograniczyć lub wręcz zlikwidować produkcję 
tejże ubojni.

Pani Minister Infrastruktury nadmieniam, że wielokrotnie zwracałam się 
do służb ministerstwa w sprawie nielegalnego użytkowania obiektów bu-
dowlanych, ale służby te, z jedynie ministrowi znanych powodów, nie pod-
jęły żadnych czynności, w tym jednak wypadku wykazały się wyjątkową 
nadgorliwością.

Proszę o informację, czy wszystkie przypadki użytkowania obiektów bez 
wymaganego pozwolenia na użytkowanie, znane Powiatowemu Inspektoro-
wi Nadzoru Budowlanego w Łukowie, kończą się nałożeniem kary na odpo-
wiedzialnego za tę sytuację? Czy też Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Łukowie traktuje wybiórczo poszczególnych użytkowników?

Pana Prokuratora Generalnego proszę o informację, czy prokuratura 
otrzymała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa odstąpienia od nało-
żenia kary za użytkowanie budynku bez pozwolenia, a jeśli tak, to jaki był 
wynik prowadzonych czynności.

Z poważaniem 
Alicja Zając

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 16 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2015 r. przekazujące oświadczenie złożo-odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2015 r. przekazujące oświadczenie złożo-
ne przez senator Alicję Zając podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 
2015 r. uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

Minister Finansów nie jest organem właściwym do badania pod względem legalno-
ści i celowości aktów wydawanych przez organy nadzoru budowlanego, w tym przed-
miotowego postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie 
z dnia 12 września 2006 r. znak: PINB.7358-7/230/KU/06 o wymierzeniu kary w wy-
sokości 50.000,00 zł z tytułu nielegalnego użytkowania części obiektu budowlanego. 
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Należy jednak zauważyć, że w wyniku złożonego zażalenia, powyższe postanowienie 
zostało utrzymane w mocy przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Lublinie (postanowienie z dnia 24 października 2006 r. znak: WINB.
ZOA.4070/II-40/06). Ponadto na postanowienie organu nadzoru budowlanego dru-
giej instancji została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lu-
blinie, który wyrokiem z dnia 15 lutego 2007 r. sygn. akt [...] ją oddalił.

Niezależnie od powyższego uprzejmie wyjaśniam, że Minister Finansów jest orga-
nem odwoławczym od decyzji wojewodów, rozpoznających sprawy dotyczące udzie-
lania ulg w spłacie kar wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 59f 
ust. 1 Prawa budowlanego, w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kon-
troli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się 
karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego 
i współczynnika wielkości obiektu budowlanego. W przypadku stwierdzenia przystą-
pienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów 
art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 
budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których 
mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyż-
szeniu (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego).

Na podstawie art. 59g ust. 5 w związku z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego do kar 
stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu 
podatkowego, przysługują wojewodzie. Stosownie do art. 67a §1 Ordynacji podatkowej 
organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 

zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub 

opłatę prolongacyjną.
Ponadto, w myśl art. 67b §1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy na wniosek 

podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobo-
wiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bez-

pośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy 
w ramach zasady de minimis;

3) które stanowią pomoc publiczną – wspierają konkretne cele lub mają ściśle 
określone przeznaczenie.

Możliwość udzielenia ulg w spłacie należności publicznoprawnej przewidziana 
w art. 67a §1 Ordynacji podatkowej uzależniona jest od zaistnienia przesłanek w po-
staci ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Decyzja w przedmiocie 
ulgi ma charakter uznaniowy, co nie oznacza, że organ wydając rozstrzygnięcie może 
zachowywać się w sposób dowolny. Organ jest bowiem zobligowany do wyczerpują-
cego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, a co za tym idzie do rozważenia 
istnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego w kontekście wniosku 
o udzielenie ulgi w spłacie wymierzonej kary.

Z informacji posiadanych przez Ministra Finansów wynika, że Pan Zdzisław Rosiń-
ski w styczniu 2007 roku zwrócił się do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o umorze-
nie kary wymierzonej postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Łukowie z dnia 12 września 2006 r.  znak: PINB.7358-7/230/KU/06. Decyzją z dnia 
21 sierpnia 2007 r. znak: FB.III. 311/5-4/2007 Wojewoda Lubelski odmówił umorze-
nia należności. Od powyższej decyzji Pan Zdzisław Rosiński złożył odwołanie do Mi-
nistra Finansów, który decyzją z dnia 24 września 2007 r. znak: FG6/0341-24/471/
JKT/MB7-12550/2007 uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W wyniku ponownego roz-
patrzenia sprawy decyzją z dnia 24 czerwca 2008 r. znak: FB.III.311/5-4/2007/2008 
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Wojewoda Lubelski ponownie odmówił umorzenia wymierzonej kary. Od powyższej 
decyzji Pan Zdzisław Rosiński złożył odwołanie do Ministra Finansów, który decyzją 
z dnia 24 września 2008 r. znak: GN7/0341/36/171/IRR/08/474 uchylił zaskarżoną 
decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierw-
szej instancji. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia 31 grudnia 2008 r. 
znak: FB.III.311/5-4/2007/2008 Wojewoda Lubelski po raz trzeci w tej samej spra-
wie odmówił umorzenia należności z tytułu kary. Od powyższej decyzji Pan Zdzisław 
Rosiński złożył odwołanie do Ministra Finansów, który decyzją z dnia 2 marca 2009 r. 
znak: GN7/0341/19/28/ZDX/09/49 utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody 
Lubelskiego.  Na powyższą decyzję Ministra Finansów Pan Zdzisław Rosiński wniósł 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem 
z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt [...] skargę oddalił.

z upoważnienia 
MINISTRA FINANSÓW 
Izabela Leszczyna 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 3.08.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Alicję Zając podczas 

77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., przekazanym do Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju przy piśmie z dnia 1 lipca 2015 r. o znaku: BPS/043-77- 
-3342-MIR/15, przedkładam w załączeniu pismo do Pani Senator Alicji Zając oraz 
kopię pisma do Pana Roberta Lenarcika Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, wystosowane w niniejszej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Stanowisko 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, 3.08.2015 r.

Pani Senator RP 
Alicja Zając

Szanowna Pani Senator,
w nawiązaniu do oświadczenia Pani Senator złożonego podczas 77. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 25 czerwca 2015 r. i przekazanego do Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju przez Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza przy piśmie z dnia 
1 lipca 2015 r. o znaku: BPS/043-77-3342-MIR/15 (data wpływu do Ministra Infra-
struktury i Rozwoju: 3 lipca 2015 r.), uprzejmie informuję, iż Minister Infrastruk-
tury i Rozwoju nie jest organem właściwym w sprawach indywidualnych z zakresu 
prawa budowlanego, a tym samym nie posiada kompetencji do wpływania na bieg 
postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji architek-
toniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego. Wobec powyższego Minister In-
frastruktury i Rozwoju nie może w żaden sposób ingerować w przebieg postępowania 
administracyjnego prowadzonego przez ww. organy.

W rozważanym zakresie należy zatem wskazać na kompetencję Lubelskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu wyższego stopnia w stosun-
ku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie. Wobec powyższego, 
na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) zwrócono się do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego z prośbą o podjęcie działań w przedmiocie podniesionych 
przez Panią Senator ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Łukowie oraz o poinformowanie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju o ustaleniach i czynnościach, które zostaną podjęte w sprawie. W chwili 
powzięcia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju informacji o czynnościach podję-
tych w ramach procedowania niniejszej sprawy przez organy nadzoru budowlanego 
zostanie Pani Senator o nich niezwłocznie poinformowana.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 29 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2015 r., znak BPS/043-77-3342-MRRW/15, 

przy którym przekazano tekst oświadczenia złożonego przez Panią Alicję Zając Sena-
tora Rzeczypospolitej Polskiej podczas 77. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 czerwca 
2015 r. w sprawie ubojni prowadzonej przez Pana Zdzisława Rosińskiego uprzejmie 
informuję co następuje.

Po otrzymaniu ww. pisma zwróciłem się do Głównego Lekarza Weterynarii z proś-
bą o zbadanie sprawy oraz przedstawienie stanowiska w odniesieniu do kwestii doty-
czących ewentualnych czynności kontrolnych prowadzonych przez Inspekcję Wetery-
naryjną w zakładzie Pana Zdzisława Rosińskiego.

W odpowiedzi Główny Lekarz Weterynarii poinformował mnie, że Pan Zdzisław Ro-
siński prowadzący działalność gospodarczą „TRAK-ROS” Zdzisław Rosiński ul. Dwor-
cowa 18, Jedlanka 21–450 Stoczek Łukowski nigdy nie występował do właściwego 
miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie z wnioskiem o zatwierdzenie 
rzeźni, w związku z powyższym opisana w oświadczeniu Pani Alicji Zając Senatora RP 
kwestia nadmiernych czynności kontrolnych mogących ograniczać lub zlikwidować 
produkcję w rzeźni Pana Zdzisława Rosińskiego nie dotyczy działań organów Inspekcji 
Weterynaryjnej.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Łukowie decyzją z dnia 20 marca 2006 r., znak PIW.higS-b.-1/06 zakwa-
lifikował zakład „TRAK-ROS” Zdzisław Rosiński, Jedlanka, ul. Dworcowa 18, 21–450 
Stoczek Łukowski do sprzedaży bezpośredniej w zakresie rozbioru i sprzedaży mięsa 
wieprzowego oraz produkcji i sprzedaży wyrobów z mięsa wieprzowego oraz nadał we-
terynaryjny numer identyfikacyjny 06115601.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczególnych warunków uznania działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 36) dotychczasowa 
kwalifikacja zakładu do sprzedaży bezpośredniej w zakresie rozbioru i sprzedaży 
mięsa wieprzowego oraz produkcji i sprzedaży wyrobów z mięsa wieprzowego zosta-
ła uznana jako działalność marginalna, lokalna i ograniczona. Dodatkowo zgodnie 
z §6 przedmiotowego rozporządzenia właściciel zakładu wcześniej zakwalifikowa-
nego do sprzedaży bezpośredniej zakładu nie był zobowiązany do powiadomienia 
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, jeżeli zakres jego działal-
ności był zgodny z zakresem określonym w §2 ww. rozporządzenia w sprawie szcze-
gólnych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Mając 
na uwadze powyższe właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie 
wydał nową decyzję administracyjną zmieniającą kwalifikację zakładu Pana Zdzi-
sława Rosińskiego.

W związku z faktem, że Pan Zdzisław Rosiński nie wyraził zgody na zakwalifiko-
wanie swojego zakładu jako działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zgodnie 
z ww. rozporządzeniem w zakresie rozbioru i sprzedaży mięsa wieprzowego oraz pro-
dukcji i sprzedaży wyrobów z mięsa wieprzowego rozpoczęło się postępowanie admi-
nistracyjne, które toczyło się przed Lubelskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii 
w Lublinie oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie i zostało zakoń-
czone wyrokiem z dnia 20 września 2007 r., III SA/Lu 280/07. Mając na uwadze ww. 
wyrok WSA w Lublinie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie zmienił zapis w re-
jestrze podmiotów nadzorowanych dotyczący przedsiębiorstwa „TRAK-ROS” Zdzisław 
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Rosiński, Jedlanka, ul. Dworcowa 18, 21–450 Stoczek Łukowski kwalifikując zakład 
do prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz nadając mu 
nowy numer identyfikacyjny 06117201.

Niezależnie od powyższego jak wynika z informacji przekazanych przez Głównego 
Lekarza Weterynarii w wyniku prowadzonych działań kontrolnych przez Inspekcję 
Weterynaryjną w dniu 14 sierpnia 2009 r. została wydana przez Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Łukowie decyzja administracyjna PIW.HŻ.440-132/09 zakazująca 
wprowadzania do obrotu żywności wyprodukowanej w przedsiębiorstwie „TRAK-ROS” 
Zdzisław Rosiński.

Przedmiotowa decyzja administracyjna była przedmiotem kontroli organu wyż-
szej instancji, tj. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oraz Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Decyzja jest ostateczna i pozostaje w obiegu prawnym.

Jednakże jak wynika z informacji przekazanych przez Głównego Lekarza Wetery-
narii pomimo obowiązującego zakazu wprowadzania do obrotu żywności wyproduko-
wanej w przedsiębiorstwie „TRAK-ROS”, właściciel zakładu Pan Zdzisław Rosiński nie 
stosuje się do poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie i nie respektuje 
zaleceń zawartych w ww. decyzji. Dodatkowo posługuje się ww. decyzją z dnia 20 mar-
ca 2006 r., znak: PIW.higS-b-1/06 w sprawie kwalifikacji zakładu do sprzedaży bezpo-
średniej w zakresie rozbioru i sprzedaży mięsa wieprzowego oraz produkcji i sprzedaży 
wyrobów z mięsa wieprzowego.

Należnie od powyższego Główny Lekarz Weterynarii przekazując stanowisko w od-
niesieniu do kwestii dotyczących ewentualnych czynności kontrolnych prowadzonych 
przez Inspekcję Weterynaryjną w zakładzie Pana Zdzisława Rosińskiego podkreślił, że 
organy inspekcji Weterynaryjnej nigdy nie utrudniały prowadzenia działalności Panu 
Zdzisławowi Rosińskiemu. Natomiast właściciel utrudnia pracę Inspekcji, nie wpusz-
czając inspektorów na teren swojego zakładu, w związku z powyższym w celu przepro-
wadzenia kontroli konieczne jest korzystanie z pomocy funkcjonariuszy Policji.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Podsekretarz Stanu 
Tadeusz Nalewajk

Odpowiedź 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 12.08.2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 1 lipca 2015 roku przy, którym zostało przesłane 

oświadczenie złożone w dniu 25 czerwca 2015 roku, na 77. posiedzeniu Senatu przez 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Alicję Zając, dotyczące działań podejmowa-
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nych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie związanych 
z wydaniem pozwolenia na użytkowanie ubojni należącej do Zdzisława Rosińskiego, 
uprzejmie informuję, iż postępowanie w tej sprawie, było prowadzone przez Prokura-
turę Rejonową w Łukowie i zostało zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia 
postępowania przygotowawczego z dnia 31 stycznia 2011 roku. Z informacji nadesła-
nej przez Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie w dniu 27 lipca 2015 roku i 5 sierpnia 
2015 roku wynika także, iż Prokuratura Rejonowa w Łukowie prowadzi postępowanie 
zarejestrowane w dniu 20 lipca 2015 r. na podstawie materiałów wyłączonych ze spra-
wy, dotyczące przekroczenia uprawień lub niedopełnienia obowiązków przez Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie poprzez nienałożenie kary pienięż-
nej za użytkowanie bez uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie 
budynków na terenie targowiska miejskiego „Nowa Baltona” w Łukowie i Zespołu 
Oświatowego w Jedlance, tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. Oba wymienione postępowania 
zostały poddane badaniu w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie.

Prokurator Apelacyjny w Lublinie wskazał, że postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej w Łukowie, jak również utrzymujące 
je w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Łukowie należy ocenić jako słuszne. 
Z przedstawionej przez niego informacji wynika, że Prokuratura Rejonowa w Łuko-
wie nadzorowała postępowanie zainicjowane ustnym zawiadomieniem o przestępstwie 
złożonym przez Zdzisława Rosińskiego. W toku czynności sprawdzających ustalono, 
iż w dniu 29 czerwca 2010 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łuko-
wie, postanowieniem z dnia 12 września 2006 roku, nałożył na Zdzisława Rosińskiego 
karę 50 tysięcy zł z tytułu nielegalnego użytkowania części obiektu masarni bez wy-
maganego prawem pozwolenia na użytkowanie. Postanowienie to zostało utrzymane 
w mocy w dniu 24 października 2006 roku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w Lublinie. Zdzisław Rosiński złożył na powyższą decyzję skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który w dniu 15 lutego 2007 
roku wydał wyrok, oddalający skargę na ostateczne postanowienie Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Po zapadnięciu tego orzeczenia ww. zło-
żył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 
15 grudnia 2007 roku ją oddalił. Mając na uwadze, iż organ nadzoru II instancji 
oraz sądy administracyjne potwierdziły słuszność nałożonej kary i prawidłowość jej 
naliczenia, Prokurator Rejonowy w Łukowie uznał, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego swym zachowaniem nie wyczerpał znamion art. 231 §1 k.k. i w tym za-
kresie odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego.

W ustnym zawiadomieniu o przestępstwie, złożonym w sprawie Zdzisław Ro-
siński wskazał również na fakt przystąpienia do użytkowania budynków na terenie 
targowiska miejskiego „Nowa Baltona” w Łukowie oraz użytkowania Zespołu Oświa-
towego w Jedlance bez dokonanego odbioru tych budynków i uzyskania pozwolenia 
na ich użytkowanie. W toku postępowania sprawdzającego, podjętego we wskaza-
nym zakresie, wykonano czynności zmierzające do rozstrzygnięcia odpowiedzialno-
ści pracowników Urzędu Miasta w Łukowie i Urzędu Gminy w Stoczku Łukowskim. 
Na podstawie zgromadzonych materiałów Prokurator Rejonowy w Łukowie uznał, 
że pracownicy wskazanych instytucji nie wyczerpali swym zachowaniem znamion 
czynu z art. 231 §1 k.k.

W wyniku badania przedmiotowej sprawy Prokurator Apelacyjny w Lublinie wska-
zał, że Zdzisław Rosiński składając zawiadomienie o przestępstwie podnosił jedynie 
kwestie związane z nałożeniem na niego kary pieniężnej, jednak z dołączonych przez 
niego do tego protokołu kopii pism adresowanych do Starosty Powiatowego w Łukowie 
i Wojewody Lubelskiego wynikało, że dopatruje się znamion przestępstwa z art. 231 
§1 k.k. także w zachowaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łuko-
wie, polegającym na nienałożeniu kar pieniężnych z tytułu nielegalnego użytkowania 
obiektów na terenie targowiska „Nowa Baltona” i Zespołu Oświatowego w Jedlance. 
Zachowania te nie zostały ocenione w toku postępowania. Wobec powyższego, Proku-
rator Rejonowy w Łukowie z akt sprawy wyłączył materiały dotyczące działania Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie i w dniu 20 lipca 2015 roku 
zarejestrował je pod sygnaturą [...].
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Na obecnym etapie tego postępowania trwają czynności procesowe zmierzające 
do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, a zwłaszcza do ustalenia czy obiekty 
wskazywane przez zawiadamiającego były użytkowane przed wydaniem decyzji po-
zwalających na ich użytkowanie, co pozwoli na ocenę działań lub zaniechań Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w szczególności czy wyczerpały one znamio-
na występku z art. 231§1 k.k.

Z poważaniem 
 
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Rząd prowadzi aktywną politykę wsparcia obywateli zmierzających do 

zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, uznając słusznie, iż jej sku-
teczność warunkuje poprawę sytuacji demograficznej.

Spotykam się z opiniami, iż na dostępność mieszkań, zwłaszcza 
w większych miastach, negatywnie wpływa fakt, iż cena metra kwadrato-
wego nowego mieszkania nieraz dwukrotnie przekracza koszt jego wybu-
dowania. Czy Pani Minister rozważa skonstruowanie przez rząd mechani-
zmów zmniejszających rozpiętość między cenami mieszkań a kosztami ich 
budowy?

Józef Zając

Odpowiedź

Warszawa, 29 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 1 lipca 2015 r,, znak: BPS-043-77-3344/15, doty-

czące oświadczenia senatora Józefa Zająca złożonego podczas 77. posiedzenia Sena-
tu RP w dniu 25 czerwca 2015 r., przekazuję informacje w tym zakresie.

Na wstępie udzielanej odpowiedzi chcę podkreślić, że systematyczny monitoring 
rynku mieszkaniowego, prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
na podstawie danych statystycznych dostarczanych m.in. przez Główny Urząd Sta-
tystyczny i Narodowy Bank Polski, nie potwierdza tezy, że cena metra kwadra-
towego nowego mieszkania, zwłaszcza w większych miastach, nieraz dwukrotnie 
przekracza koszt jego wybudowania, co w konsekwencji negatywnie wpływa na do-
stępność mieszkań w tych miastach. Nie potwierdzają tego również doświadczenia 
związane z realizacją programu „Mieszkanie dla młodych” na podstawie ustawy 
z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi.

Program „Mieszkanie dla młodych” przewiduje wsparcie w formie dofinansowania 
wkładu własnego w związku z nabyciem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego o przeciętnych parametrach cenowych i powierzchniowych 
i zaciągnięciem na ten cel kredytu hipotecznego. Cena zakupu mieszkania nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytko-
wej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie 
której położone jest mieszkanie.

Limit cenowy w programie „Mieszkanie dla młodych” jest jednym z podstawowych 
czynników określających grupę docelową programu. W ramach programu wspiera 
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się bowiem młodych ludzi w zakupie pierwszego samodzielnego mieszkania. Dlatego 
z założenia będą to mieszkania z segmentu popularnego. Zbyt wysokie limity cenowe 
byłyby związane z wystąpieniem zagrożenia, że środki publiczne nie byłyby rozdyspo-
nowane optymalnie – trafiłyby do osób kupujących drogie nieruchomości, kosztem 
osób, które chciałyby nabyć mieszkanie o podstawowym standardzie. Zbyt wysoki 
limit cenowy powodowałby także ryzyko podwyżek cen na rynku.

Limity dotyczące ceny zakupu mieszkania na potrzeby programu „Mieszkanie dla 
młodych” są ustalane według zasady jednolitej dla wszystkich lokalizacji. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy cena ta nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn 
współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-
kalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie. Średni 
wskaźnik przeliczeniowy jest obliczany jako średnia arytmetyczna wartości wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-
kalnych, ogłoszonego przez wojewodów w dwóch ostatnich okresach dla poszczegól-
nych lokalizacji, określonych zgodnie z ustawą.

Wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użyt-
kowej budynków mieszkalnych są ustalane przez poszczególnych wojewodów na okre-
sy 6-miesięczne, odrębnie dla miasta wojewódzkiego oraz pozostałych gmin danego 
województwa i odzwierciedlają przeciętne koszty budowy 1 m2 tej powierzchni. Wo-
jewodowie wykorzystują w tym zakresie aktualne dane urzędów statystycznych oraz 
własne analizy dotyczące lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych. W ramach 
programu „Mieszkanie dla młodych” wyodrębniono jeszcze dodatkowy sposób liczenia 
wskaźnika dla gmin sąsiadujących ze stolicami województw.

Decydujący wpływ na wysokość wskaźnika mają źródłowe dane statystyczne 
o nakładach poniesionych przez inwestorów na budowę nowych, wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych dostarczane wojewodom przez poszczególne urzędy staty-
styczne, Dane te są przekazywane urzędom przez podmioty gospodarcze prowadzące 
inwestycje na rynku mieszkaniowym, w tym również przez deweloperów. Podmio-
ty prowadzące działalność budowlaną na rynku mieszkaniowym są zobowiązane 
do wypełnienia statystycznego formularza B-09, określającego koszty budownictwa 
mieszkaniowego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego. Uwzględniane w kosztach budowy nakłady na budowę budynku dotyczą 
wszystkich kosztów poniesionych od momentu rozpoczęcia do momentu zakończe-
nia budowy. Zgodnie z przyjętą metodologią Głównego Urzędu Statystycznego, na-
kłady te uwzględniają wszystkie poniesione koszty kubaturowe i pozakubaturowe 
związane z realizacją budynku możliwe do rozliczenia w momencie przekazania do 
użytkowania. Przeciętne koszty budowy uwzględniają więc m.in.: koszty nabycia 
i przygotowania działki budowlanej, koszty uzbrojenia zewnętrznego, koszty urzą-
dzeń technicznych i instalacji budynku, urządzeń budowlanych związanych z bu-
dynkiem, a służących do ogólnego korzystania oraz inne dodatkowe koszty budowy 
i koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu i spłaty odsetek. W kosztach budowy 
uwzględnia się też podatek VAT naliczony i zapłacony w związku z realizacją danej 
inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu od 
podatku VAT należnego.

Tak skonstruowane koszty budowy, o których dane statystyczne są przekazywane 
przez inwestorów wojewódzkim urzędom statystycznym, są dla deweloperów podsta-
wą do kształtowania ceny sprzedaży oferowanej przez poszczególnych deweloperów. 
Cena sprzedaży uwzględnia więc dodatkowo podatek VAT w wysokości 8% oraz marżę 
dewelopera.

Analiza porównawcza kosztów budowy i cen transakcyjnych notowanych w 5 naj-
większych miastach (liczba ludności przekracza w nich 500 tys.) w 2014 roku wyka-
zała, że we wszystkich tych miastach roczna średnia nakładów poniesionych przez 
inwestorów na budowę budynków wielorodzinnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzch-
ni użytkowej budynku była niższa od średnich cen transakcyjnych odnotowanych dla 
tych samych lokalizacji przez NBP, jednak różnice te nie były znaczące, Zestawienie 
porównawcze tych danych przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Porównanie średnich kosztów budowy, limitów ceny zakupu w programie 
„Mieszkanie dla młodych” i cen transakcyjnych notowanych na rynku mieszkaniowym 
dla wybranych lokalizacji.

w wybranych 
lokalizacjach

średnia 
kosztów 
budowy 

wg danych 
GUS 

w 2014 roku

ustawowy limit ceny zaku-
pu w 2014 roku

przeciętna cena 
wg danych MdM w 

2014 roku

średnia cena trans-
akcyjna wg danych 
NBP w 2014 roku

I 
kwartał

II/III 
kwartał

IV 
kwartał

lokal 
miesz- 
kalny

dom 
jednoro- 
dzinny

rynek 
pier- 

wotny

rynek 
wtórny

1 Kraków 4 195,30 4 894,45 5 013,80 5 083,10 4 710,74 4 873,28 5 966,00 5 858,00

2 Łódź 3 527,27 5 031,40 4 897,20 4 717,90 4 458,51 4 552,74 4 571,00 3 434,00

3 Poznań 4 597,95 5 604,50 5 907,00 5 915,80 5 556,24 4 911,89 6 126,00 5 027,00

4 Warszawa 5 601,32 5 864,65 6 126,90 6 583,14 5 885,56 5 956,10 7 344,00 7 313,00

5 Wrocław 3 964,53 4 774,00 4 983,55 5 112,25 4 818,45 4 936,74 5 795,00 5 120,00

Źródło: dane GUS, Banku Gospodarstwa Krajowego i NBP. Opracowanie: MIR.

Dostępne dane statystyczne zaprezentowane w powyższej tabeli potwierdzają, że 
limity cen w programie „Mieszkanie dla młodych” przekraczają średnie koszty budowy 
mieszkań podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Zbyt wysokie zwiększanie li-
mitów w stosunku do kosztów mogłoby powodować zwiększanie marż deweloperskich 
i cen mieszkań, co ostatecznie byłoby działaniem niekorzystnym dla potencjalnych 
beneficjentów programu. Jak wskazują doświadczenia dotychczasowego okresu funk-
cjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”, nowe i rozpoczynające się inwestycje 
mieszkaniowe w budownictwie wielorodzinnym coraz częściej spełniają kryteria ce-
nowe, a ceny oferowane przez deweloperów mieszczą się w limitach określonych dla 
programu „Mieszkanie dla młodych”. Na rynku obserwuje się również dostosowanie 
ofert deweloperów do limitów cenowych obwiązujących w programie.

Reasumując, należy podkreślić, że ceny transakcyjne na największych rynkach 
mieszkaniowych przekraczają koszty budowy o wartość, która jest akceptowalna 
w normalnej działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę czynniki wpływające na 
zwiększone ryzyko działalności deweloperskiej (skomplikowany i czasochłonny proces 
inwestycyjno-budowlany, podatność strony popytowej na wahania koniunktury i sy-
tuację na rynkach finansowych). Według badań Narodowego Banku Polskiego, prze-
ciętne rentowności firm deweloperskich wynoszą kilka-kilkanaście procent Na różnicę 
między ceną transakcyjną a kosztami budowy wpływa również podatek VAT, który 
jednak dla mieszkań o powierzchni do 150 m2 i domów jednorodzinnych o powierzch-
ni do 300 m2 naliczany jest według preferencyjnej stawki 8%, co znacznie wpływa 
na zmniejszenie ceny transakcyjnej. Oprócz preferencji podatkowych, na zwiększenie 
dostępności mieszkań wpływa – jak wspomniano powyżej – program „Mieszkanie dla 
młodych”, który dzięki limitom cenowym stymuluje przedsiębiorstwa oferujące miesz-
kania na sprzedaż do konstruowania takiej oferty mieszkań dostępnych dla młodych 
ludzi nabywających pierwsze w życiu mieszkanie, która mieściłaby się w limitach ce-
nowych programu „Mieszkanie dla młodych”.

Należy podkreślić, że po wejściu w życie programu „Mieszkanie dla młodych” w re-
kordowym tempie rośnie liczba nowo budowanych mieszkań oferowanych na rynku. 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 r. podmioty oferujące 
mieszkania na rynku rozpoczęły budowę 69,7 tys. mieszkań (o 18,4 tys., tj. 35,8% 
więcej niż w 2013 r.). Liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła w tej grupie 
podmiotów 77,5 tys. (o 21,4 tys., tj. 38,3% więcej niż w 2013 r.). Ten korzystny trend 
utrzymywany jest również w 2015 r. Według danych za I półrocze br., w stosunku do 
I półrocza 2013 r. (ostatni rok przed rozpoczęciem funkcjonowania programu MdM), 
liczba rozpoczynanych budów wzrosła o 91,4%, zaś liczba nowych pozwoleń na bu-
dowę o 58,9%. Wzrost podaży mieszkań pozytywnie wpływa na stabilizację rynków 
mieszkaniowych, pomimo czynników po stronie popytowej, które mogłyby prowa-
dzić do wzrostu cen (podobnie jak to miało miejsce w latach 2005–2007). Czynniki 
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te to rekordowo niskie stopy procentowe, spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń 
realnych, dobre tempo wzrostu PKB. Wzrost popytu jest jednak absorbowany przez 
wzrost podaży, co zapewnia stabilizację cen na większości rynków mieszkaniowych. 
Zgodnie z analizami NBP, stabilizacja cen w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń 
powoduje, że dostępność mieszkań jest aktualnie najwyższa od początku badań nad 
tą tematyką (2006 r.).

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Paweł Orłowski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Dziękuję za odpowiedź z 27 maja br., udzieloną na moje oświadczenie 

z 7 maja br. W stanowisku resortu zabrakło mi jednak odpowiedzi na zasad-
nicze pytanie, pozwalam więc sobie skierować je do Pani Minister ponownie.

Czy Pani Minister nie sądzi, iż obecnie powinniśmy poszukać sposobu 
ustawowego zagwarantowania minimalnych standardów usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego? Takich minimalnych standardów usług 
w obowiązującym prawie brak.

Józef Zając

Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2015 r.

Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo nr BPS/043-77-3345/15 z dnia 1 lipca 2015 r. przeka-

zujące oświadczenie złożone przez senatora Józefa Zająca podczas 77. posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 2015 r. w sprawie dotyczącej 
publicznego transportu zbiorowego, przedstawiam poniżej odpowiedź odnoszącą 
się do kwestii poruszonej o oświadczeniu.

W obecnym systemie organizacji rynku przewozów pasażerskich, określonym 
przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), organizowanie pasażerskich przewozów 
należy do wyłącznej kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, jako organi-
zatora publicznego transportu zbiorowego.

Oferta przewozowa ustalana jest na podstawie wielkości zapotrzebowania na prze-
wozy oraz ilości środków własnych jakie samorządy są w stanie przeznaczyć na dofi-
nansowanie tych usług.

Niezależnie od powyższego pragnę podkreślić, że w ocenie resortu infrastruktury 
i rozwoju zapewnienie minimalnych standardów usług w zakresie transportu publicz-
nego w szczególności przewidują, przepisy art. 15 ust. 1 pkt 1–12 (dotyczące zapew-
nienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, 
odnośnie do standardów przystanków komunikacyjnych i dworców, zasad korzystania 
z obiektów przystankowych, funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
czy systemu taryfowo-biletowego) i art. 25 ust. 3 pkt 1–23 (przewidujący warunki, które 
organizator publicznego transportu zbiorowego może określić w umowie z operatorem 
publicznego transportu zbiorowego) ww. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W związku z powyższym obecnie resort infrastruktury i rozwoju nie znajduje uza-
sadnienia dla poszukiwania dodatkowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Paweł Olszewski 
Sekretarz Stanu


