Senat
Rzeczypospolitej Polskiej
VIII kadencja

O dpowiedzi
na oświadczenia złożone przez senatorów
na 78. posiedzeniu Senatu

Warszawa
2016 r.

SPIS TREŒCI

ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA
złożone na 78. posiedzeniu Senatu:
senator Anny Aksamit............................................................. 7
senatora Przemysława Błaszczyka............................................ 9
senatora Ryszarda Bonisławskiego........................................ 13
senatora Roberta Dowhana.................................................... 15
senatora Stanisława Gogacza................................................. 25
senatora Piotra Gruszczyńskiego
oraz senatora Marka Konopki........................................ 27
senatora Stanisława Iwana.................................................... 33
senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc
oraz Andrzeja Pająka..................................................... 35
senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc,
Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego
oraz Grzegorza Wojciechowskiego.................................. 37
senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc,
Marka Martynowskiego
oraz Grzegorza Wojciechowskiego.................................. 39
senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc
oraz Marka Martynowskiego.......................................... 41
senatora Kazimierza Kleiny.................................................... 43
senatorów Macieja Klimy, Andrzeja Matusiewicza,
Waldemara Kraski, Marka Martynowskiego,
Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka
oraz Grzegorza Wojciechowskiego.................................. 51
senatorów Macieja Klimy, Andrzeja Matusiewicza
oraz Waldemara Kraski.................................................. 55
senatora Ryszarda Knosali..................................................... 62
senatora Jana Filipa Libickiego.............................................. 69
senatora Marka Martynowskiego........................................... 72
senatora Jana Michalskiego................................................... 74
senatora Jarosława Obremskiego........................................... 76
senatora Andrzeja Pająka...................................................... 84
senatora Andrzeja Persona.................................................... 87
senatora Bogdana Pęka......................................................... 91
senatora Bogdana Pęka
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego.................... 93
senatorów Zdzisława Pupy, Grzegorza Wojciechowskiego,
Przemysława Błaszczyka, Janiny Sagatowskiej,

Doroty Czudowskiej, Mieczysława Gila,
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Gogacza,
Grzegorza Czeleja, Jerzego Chróścikowskiego,
Kazimierza Wiatra, Wojciecha Skurkiewicza,
Alicji Zając oraz Stanisława Koguta............................... 99
senatora Czesława Ryszki.................................................... 104
senatora Andrzeja Szewińskiego.......................................... 113
senatora Grzegorza Wojciechowskiego................................. 115
senatora Józefa Zająca........................................................ 123

78. POSIEDZENIE SENATU
(10 lipca 2015 r.)

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

Oświadczenie senator Anny Aksamit
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Droga krajowa nr 61 jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na Mazowszu i w kraju. Droga ta obsługuje międzynarodowy ruch
tranzytowy w kierunku Litwy, Łotwy i Estonii oraz krajowy ruch tranzytowy pomiędzy województwem mazowieckim i podlaskim, a także w kierunku
Warmii i Mazur. DK61 obsługuje także ruch lokalny pomiędzy powiatami
legionowskim, nowodworskim oraz pułtuskim i wyprowadza ruch ze stolicy
w stronę Augustowa oraz dalej na Litwę.
W ramach przebudowy DK61 wybudowano obwodnicę Jabłonny i Serocka, odcinek dwujezdniowej drogi od Jabłonny do zjazdu z wiaduktu kolejowego w Legionowie oraz odcinek dwujezdniowej jezdni przez Zegrze.
Przebiegający przez miasto zakorkowany odcinek DK61 każdego dnia
utrudnia życie kierowcom, zarówno mieszkańcom miasta, powiatu jak i całego Mazowsza. Przejechanie przez wiadukt i dalszy odcinek ulicy Zegrzyńskiej zajmuje często kilkadziesiąt minut, ponieważ właśnie na tym odcinku
dwie jezdnie zbiegają się w jedną, a dalej ruch wstrzymuje sygnalizacja
świetlna.
Kluczową inwestycją, jeżeli chodzi o zwiększenie płynności ruchu na
DK61 pomiędzy Warszawą a Jeziorem Zegrzyńskim, jest budowa III odcinka przejścia przez Legionowo pomiędzy wybudowanym już wiaduktem
biegnącym nad linią kolejową nr 9 a granicą miasta – jest to ostatni niezmodernizowany odcinek DK61 znajdujący się w granicach miasta Legionowa.
Przebudowa II odcinka pozwoli uzyskać efekty zakładane dla całej inwestycji. Odstąpienie od realizacji II odcinka minimalizuje zasadność i efektywność wydatkowania środków publicznych na przebudowę I i II odcinka
oraz tworzy zwężenie komunikacyjne, które utrudnia przejazd DK61 przez
Legionowo.
Szacowany koszt inwestycji, która jest przygotowana do realizacji, to niecałe 90 mln złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Zezwolenie na realizację wymienionego odcinka DK61 wojewoda mazowiecki wydał w dniu 31 stycznia 2012 roku, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja ta została ujęta wcześniej w załączniku 1a,
poz. 27 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Samorząd
legionowski zaangażował środki finansowe w fazę koncepcji i projektu oraz
przekazał nieodpłatnie swoje nieruchomości pod realizację inwestycji.
W dniu 23 maja 2014 roku wymieniony odcinek drogi krajowej wizytował wiceminister Zbigniew Rynasiewicz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który zadeklarował wygospodarowanie środków ma modernizację
drogi w Krajowym Funduszu Drogowym już w 2015 roku.
W styczniu tego roku odbyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w sprawie projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Władze samorządowe Legionowa
złożyły w ministerstwie 7 tysięcy obywatelskich wniosków postulujących
rozbudowę DK61. Podczas debaty podsumowującej konsultacje w sprawie
rządowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych najgłośniej i najwięcej mówiono o konieczności przebudowy legionowskiego odcinka DK61.
W latach 2012–2015 na posiedzeniach Senatu RP złożyłam w przedmiotowej sprawie pięć oświadczeń senatorskich.
Ze względu na przedstawioną sytuację zwracam się do Pani Minister
z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego
uruchomienia przebudowy III odcinka DK61 na terenie miasta Legionowa
i o udzielenie informacji o podjętych już działaniach w tym zakresie w związku z wymienionym programem oraz wcześniejszymi deklaracjami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Z wyrazami szacunku
Anna Aksamit
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Odpowiedź
Warszawa, 12 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 lipca 2015 r. (znak: BPS/043-78-3346/15), przy
którym przekazano oświadczenie senator Anny Aksamit złożone podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 61
na terenie miasta Legionowa, uprzejmie przekazuję wyjaśnienia w sprawie.
Plany inwestycyjne rządu w zakresie rozwoju sieci drogowej sformułowane zostały
w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Zasadniczą przesłanką przyjętą przy konstrukcji projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2014–2023 (w wersji poddanej konsultacjom publicznym) było dokończenie budowy
w Polsce spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Z tego względu – poza obwodnicami miast – na listę zadań inwestycyjnych (zarówno podstawową, jak i rezerwową)
wpisane zostały wyłącznie przedsięwzięcia polegające na budowie nowych odcinków
dróg klasy A i S, tj. autostrad i dróg ekspresowych.
Konsultacje publiczne projektu Programu zakończone zostały przeszło sześć miesięcy temu. Miały one na celu zebranie uwag, komentarzy i wniosków dotyczących
treści dokumentu, a zwłaszcza zaplanowanych w nim zadań inwestycyjnych. Z możliwości wyrażenia swojej opinii i zgłoszenia propozycji modyfikacji projektu skorzystało
wówczas liczne grono podmiotów. Do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wpłynęło
ponad 42 tys. postulatów dotyczących ujęcia w Programie dodatkowych inwestycji.
Zorganizowana została również otwarta dla wszystkich zainteresowanych konferencja, stanowiąca dodatkową możliwość zgłoszenia uwag i opinii. Z dniem 30 stycznia
br. konsultacje publiczne zostały zakończone, a Ministerstwo podjęło starania, aby
uwzględnić ich rezultaty w możliwie największym stopniu, mając przy tym na uwadze
priorytety rozwojowe kraju oraz dostępne środki finansowe na realizację Programu.
Niemniej jednak należy pamiętać, że ostateczne decyzje dotyczące zakresu inwestycji
drogowych podejmowanych w perspektywie do 2023 r. zapadną wraz z ustanowieniem Programu przez Radę Ministrów. Zakłada się, iż nastąpi to w II połowie br.
W związku z powyższym, do czasu ustanowienia Programu i tym samym ustalenia ostatecznej listy zadań inwestycyjnych oraz zapewnienia środków na ich sfinansowanie, nie jest możliwe podejmowanie działań wiążących się z powstaniem zobowiązań finansowych. Mając jednak na względzie głosy społeczeństwa wyrażone w trakcie
konsultacji oraz zaangażowanie parlamentarzystów, chcę zapewnić, że czynione są
starania w celu ujęcia przedmiotowej inwestycji wśród zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu.
Problemy poruszone w oświadczeniu pani senator traktowane są z najwyższą
uwagą. Ich satysfakcjonujące rozwiązanie jest elementem szerszych działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mających na celu budowę
w Polsce spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne
funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Paweł Olszewski
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Szanowna Pani Rzecznik!
Na ostatnim posiedzeniu Senatu przy okazji Pani wystąpienia dotyczącego działalności rzecznika w roku 2014 podniosła Pani problem pogardy
wobec wyroków sądowych. Podniosła Pani nadto, że w ramach tejże pogardy mamy do czynienia na szeroką skalę ze świadomym niewykonywaniem
orzeczeń. Nadmieniła Pani Profesor również, iż sygnały tego rodzaju zachowań należy poczytywać jako swoiste ostrzeżenie dla prawidłowego funkcjonowania instytucji państwa, bowiem – idąc dalej – z tego rodzaju zachowaniami mieliśmy już do czynienia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, chodzi
o kazus szlachcica ostentacyjnie podbijającego płaszcz wyrokami, kiedy to
owe działania przyczyniły się wprost do rozbiorów.
To prawda, że nasza historia pokazała nam, że Polska siedemnastoi osiemnastowieczna „nierządem stała” również w zakresie wymiaru sprawiedliwości, lecz nie tylko dlatego, że uchylano się od wykonywania orzeczeń, ale również z tego powodu, że były one dalece niesprawiedliwe, o czym
mówią między innymi pamiętniki J. Kitowicza. Obecnie także borykamy się
z licznymi błędami popełnianymi przez sądy. O ile w procesie karnym mamy
jeszcze możliwości wnoszenia o interwencję w celu rozważenia wniesienia
kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie
uprawnionych do tego organów, o tyle w procesie cywilnym występują liczne
ograniczenia, na przykład co do terminu wniesienia tego środka czy wartości
przedmiotu sporu. Można by rzec, że w tym zakresie nasze prawodawstwo
uznaje, że po sześciu miesiącach nie ma już krzywdy.
Proszę zatem Panią Rzecznik, ażeby udzieliła nam wskazówek, w jaki
sposób mamy to wytłumaczyć na przykład ojcu pozbawionemu praw rodzicielskich, który zabrał dziecko matce – uznany został za winnego popełnienia
czynu z art. 211 k.k. – ponieważ jej konkubent został skazany za przemoc
w rodzinie, a dziecko nie chce wracać do tego środowiska.
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź
ZASTĘPCY RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, 18.08.2015 r.
Pan Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia Pana Senatora Przemysława Błaszczyka, złożonego
w dniu 10 lipca 2015 r. na 78. posiedzeniu Senatu, uprzejmie przekazuję następujące
wyjaśnienia Rzecznika Praw Obywatelskich.
Istotnie, tak jak Pan Senator wskazuje, procedura cywilna przewiduje szereg ograniczeń we wnoszeniu środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych; ograniczeniami
tymi związane są nie tylko strony postępowania cywilnego, ale także tzw. podmioty
kwalifikowane: Prokurator Generalny czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie wydaje
się to jednak wynikać z przekonania prawodawcy, by niezaskarżalne orzeczenie są-
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dowe zawsze było prawidłowe czy odpowiadało poczuciu słuszności, ale raczej z tego,
że postępowanie w danej sprawie musi w pewnym momencie ulec definitywnemu
zakończeniu, a spór w nim rozstrzygany – ostatecznie rozwiązany. W sytuacji, gdy
orzeczenie sądowe wyrządza obywatelowi szkodę, istnieją mechanizmy umożliwiające
dochodzenie stosownej rekompensaty (por. art. 4171 kodeksu cywilnego; art. 4241
kodeksu postępowania cywilnego); realizują one wynikające z art. 77 ust. 1 Konstytucji prawo obywatela do odszkodowania za niezgodne z prawem wykonywanie władzy
publicznej, w tym również – władzy sądowniczej.
Wymaga też podkreślenia, że to ustawodawca, dokonując w roku 1996 gruntownej
reformy kodeksu postępowania cywilnego, usunął z niego tzw. rewizję nadzwyczajną
do Sądu Najwyższego, którą mogły wnieść jedynie niektóre podmioty, a w jej miejsce wprowadził kasację (zastąpioną później skargą kasacyjną, o innym charakterze
prawnym), dostępną także dla samych stron postępowania. Kasacja, a szczególnie
skarga kasacyjna, nie przysługuje jednak w znacznej liczbie spraw. Kwestia ograniczonej dostępności skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych była już wielokrotnie badana przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdzał, iż ograniczenia stosowane przez
ustawodawcę odpowiadają określonemu w art. 45 i art. 78 Konstytucji modelowi prawa do sądu (art. 78 przyznaje każdej ze stron prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji
wydanych w pierwszej instancji). Również art. 176 ust. 1 Konstytucji przewiduje, iż
postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Wynika stąd, iż przepisy postępowania cywilnego nie muszą zapewniać stronom rozpatrzenia sprawy przez Sąd
Najwyższy, a możliwość odwołania do instancji trzeciej wykracza poza konstytucyjne
minimum (tak m.in. wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., SK 12/99, publ. OTK 2000,
Nr 5, poz. 143, w którego uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że nawet całkowite wyłączenie kontroli orzeczeń sądowych w trzeciej instancji mieściłoby się w ramach konstytucyjnego modelu prawa do sądu). Taki kształt unormowań przyjętych w naszym
systemie prawnym jest również zgodny ze standardami międzynarodowymi, m.in.
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (prawo do rozpoznania
sprawy przez niezawisły sąd gwarantuje art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności, Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284, z późn. zm.), a także z zaleceniami Komitetu Rady Ministrów dla Państw Członkowskich Rady Europy (art. 7
pkt c Zalecenia nr 5 R 5 (95)). Zmiana kształtu procedury cywilnej – w tym rozszerzenie owej „niekoniecznej” kontroli kasacyjnej na sprawy obecnie nią nieobjęte – jest
decyzją, którą może podjąć wyłącznie ustawodawca.
Odnosząc się zaś do sprawy indywidualnej, o której Pan Senator wspomniał w swoim oświadczeniu, trudno jest Rzecznikowi zająć merytoryczne stanowisko. Nie jest
nam bowiem znany ani stan faktyczny tej sprawy, ani treść orzeczeń sądowych i ich
uzasadnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie kwestie związane z władzą
rodzicielską i opieką nad dziećmi rozstrzygają wyłącznie sądy opiekuńcze, w dwuinstancyjnym postępowaniu (istotnie, w tych kategoriach spraw skarga kasacyjna nie
przysługuje). Wypada jednak podnieść, że akurat w sprawach opiekuńczych każde
orzeczenie, nawet prawomocne, może zostać zmienione w razie zmiany okoliczności
sprawy, a kluczową przesłanką, na której podstawie sąd powinien wyrokować, pozostaje dobro dziecka. Jeżeli jest ono zagrożone, istnieje podstawa do zmiany orzeczeń
dotyczących władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka czy regulujących
tzw. kontakty z nim. Stosowny i umotywowany wniosek powinny złożyć same zainteresowane osoby, a ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcie – kwestionować przed
sądem odwoławczym.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Pragnę zainteresować Pana sprawą upadłości przedsiębiorstwa
FPH IVET. Wszelkie przesłanki wskazują, że w przedmiotowej sprawie syndyk mogła działać wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami albo wręcz
w grupie przestępczej. Czy ten wątek jest badany przez organy ścigania?
Jeśli nie, to proszę rozszerzyć moje zawiadomienie w tym zakresie.
Jednocześnie proszę o informację, czy są prowadzone czynności mające
ustalić, czy sędzia komisarz nadzorujący tę upadłość nie dopełnił obowiązków lub wręcz działał na szkodę wierzycieli tej upadłości, a przede wszystkim, czy samo orzeczenie upadłości było zasadne.
Nadmieniam, że pierwsze postanowienie w tej sprawie uchylił Sąd Okręgowy w Łodzi, motywując to tym, że właścicielka firmy była pozbawiona
prawa do obrony. Sędzia, wykonując to postanowienie, zmienił tryb na niejawny i ogłosił upadłość, wyznaczając siebie komisarzem. W tej sprawie
zachodzi również uzasadnione podejrzenie, że syndyk „przygotowując do
podjęcia funkcji, zbyła majątek, aby nie mógł być on przedmiotem roszczeń
lub zabezpieczeń”.
Proszę także o sprawdzenie w ramach mojego zgłoszenia wątku o powiązaniach rodzinnych i innych zatrudnianych, a zwłaszcza tych, których wynagrodzenia rażąco odbiegały od występujących na rynku. Proszę również
o rozszerzenie mojego zgłoszenia w tej sprawie poprzez dołączenie zarzutów
wskazanych przez biegłą Mariannę Bednarek w podsumowaniu ustaleń.
Opinia jest w aktach tej sprawy.
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk

Odpowiedź
Warszawa, 18.08.2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 16 lipca 2015 r., dotyczącego
oświadczenia, złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Przemysława
Błaszczyka podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., w zakresie
upadłości przedsiębiorstwa FPH „Ivett”, uprzejmie informuję, że Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej w dalszym ciągu nadzoruje śledztwo sygn. [...], prowadzone
w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 14 maja 2010 r. do dnia 20 czerwca 2013 r.
przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Syndyka masy upadłościowej FPH „Ivett”, poprzez działanie na szkodę interesów upadłego i jego wierzycieli,
tj. o czyn spenalizowany w art. 231 §1 k.k.
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W roku śledztwa uzyskano dwie sprzeczne opinie biegłych, dotyczące działań podejmowanych przez Syndyka masy upadłości, w związku z czym, jak również z uwagi
na konieczność ustosunkowania się do zagadnień przedłożonych w formie pisemnej
przez pokrzywdzoną Panią Iwonę Ś., zaistniała potrzeba wywołania uzupełniającej
opinii jednego z dotychczasowych biegłych.
Ponadto, z uwagi na zawartą w drugiej opinii informację o braku możliwości dokonania odczytu zapisów księgowych, znajdujących się na kilkunastu nośnikach elektronicznych [płyty CD], podjęto działania zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście
oraz w jakim zakresie nie odczytano danych, a także, czy możliwe będzie ich odczytanie przy udziale biegłych z zakresu informatyki.
Aktualnie przedmiotowe postępowanie przygotowawcze jest zawieszone, z uwagi
na opracowywanie, wywołanej kompleksowej, specjalistycznej opinii przez Centrum
Badawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. Przewidywany termin uzyskania opinii określono na 30 września br.
Zagadnienia poruszone w treści oświadczenia Pana Senatora, dotyczące m.in.
działania syndyka wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub w zorganizowanej
grupie przestępczej oraz zarzutów podniesionych w treści jednej z wyżej przywołanych
opinii, po uzyskaniu opinii kompleksowej, zostaną poddane analizie w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego sygn. [...].
Ponadto uprzejmie informuję, że do tej pory nie prowadzono postępowania w zakresie pozostałych wątków wyszczególnionych w oświadczeniu Senatora RP Pana
Przemysława Błaszczyka, a w szczególności kwestii przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, ewentualnie popełnionych w związku z orzeczeniem upadłości firmy FPH „Ivett” oraz sędziego komisarza
nadzorującego postępowanie upadłościowe, czy zbywania osobistego majątku przez
syndyka firmy FPH „Ivett” w celu udaremnienia zaspokojenia roszczeń, jakie mogłyby
być wysuwane wobec niego w związku z ewentualnym niedopełnieniem obowiązków
i przekroczeniem uprawnień. W zakresie tych czynów oświadczenie Pana Senatora RP
zostało potraktowane, jako odrębne zawiadomienie o przestępstwie i zarejestrowane
pod sygn. [...] Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej. Postępowanie w tej sprawie toczy się.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Ryszarda Bonisławskiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Łodzi i regionu
inwestycją drogową jest budowa drogi ekspresowej S14, której dwudziestoośmiokilometrowy odcinek ma stanowić domknięcie centralnego, łódzkiego
węzła autostrad A1 (z Gdańska do Tuszyna pod Łodzią) i A2 (od granicy
państwa przez Stryków do Warszawy) oraz drogi ekspresowej S8 (z Wrocławia do Rzgowa pod Łodzią).
Drogi krajowe nr 71 i 91, przez które obecnie wiodą szlaki tranzytowe,
nie tylko nie są przystosowane do przenoszenia obciążeń, jakie na nich aktualnie występują, lecz także w znacznej części przebiegają przez gęsto zabudowane obszary aglomeracji łódzkiej, co stwarza wzmożone zagrożenie
dla mieszkańców Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa
Łódzkiego.
Skutkiem istniejącego obecnie stanu rzeczy jest również znaczna uciążliwość dla mieszkających w sąsiedztwie ludzi, wynikająca z dużego natężenia hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza wydzielanymi przez pojazdy
spalinami, zwłaszcza że wymienione miasta nie posiadają obwodnic, którymi można wyprowadzić ruch tranzytowy poza granice miejscowości.
Powstanie drogi ekspresowej S14 jako fragmentu obwodnicy aglomeracji łódzkiej zapobiegnie paraliżowi komunikacyjnemu Łodzi i okolicznych
miast, a także znacząco poprawi komfort życia oraz bezpieczeństwo ich
mieszkańców.
W związku z przedstawionymi kwestiami, wziąwszy pod uwagę oczekiwania mieszkańców Łodzi i regionu, proszę o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania.
1. Na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja wspomnianego projektu?
2. Jakie czynności zmierzające do realizacji inwestycji zostaną podjęte
w najbliższym czasie?
Z wyrazami szacunku
Ryszard Bonisławski

Odpowiedź
Warszawa, 25 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana senatora Ryszarda Bonisławskiego złożone
na 78. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie budowy Zachodniej
Obwodnicy Łodzi w ciągu S14 (przesłane przy piśmie z dnia 16 lipca 2015 r.; znak:
BPS/043-78-3349/15) uprzejmie przekazuję stanowisko Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju.
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Zadanie drogowe polegające na budowie Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14
zostało ujęte w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (Program) z dnia 22 grudnia 2014 r. jako inwestycja przewidziana do realizacji w dalszej
kolejności. Wynikało to z pozycji, jaką inwestycja ta zajmuje w nadrzędnym względem
Programu dokumencie rządowym pn. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).
Obecnie inwestycja ta znajduje się na zaawansowanym etapie prac przygotowawczych. Zgodnie z zobowiązaniami wyrażonymi w odpowiednich zapisach Kontraktu
Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego strona rządowa (Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, GDDKiA) wystąpiła do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w kwietniu i maju br.
Przedmiotowy projekt inwestycyjny, jako jeden z priorytetów rządowych, planowany jest do realizacji w ramach powiększonego limitu finansowego dla Programu.
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów zatwierdzając projektowany dokument.
Zapewniam, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uważnie przygląda się
wszystkim zgłaszanym postulatom i wnioskom dotyczącym nowych inwestycji drogowych. Należy mieć jednak na względzie dostępne środki oraz określone w zakresie
infrastruktury drogowej priorytety rozwojowe.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Paweł Olszewski
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie opłat podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej. W swoich rozmowach z ministrem Rostowskim wielokrotnie podejmowałem temat podatków w naszym kraju. Obecnie, przed wyborami stało się to tematem głównym i bardzo medialnym. Rząd wielokrotnie
zapewniał o zniesieniu niektórych podatków, a przede wszystkim – o ich
zmniejszeniu. Jeśli chodzi o podatek od lokat, to, mimo że dzisiaj ich oprocentowanie dalej jest znikome, został on utrzymany. Dotyczy on w większości obywateli, którzy nigdzie nie inwestują, a odkładane pieniądze lokują
jedynie w bankach. Pieniądze raz opodatkowane trafiają na lokatę, z której
też pobierany jest podatek. Zmniejszenie podatków jest bardzo odważnym
krokiem, porównywalnym do wejścia na rynek nowej firmy.
Nie dziwi fakt, że firmy wykorzystują luki prawne lub po prostu „uciekają” tam, gdzie koszty są niższe. Tak będzie dopóki nie wyjdziemy naprzeciw
oczekiwaniom wielu Polakom, dając im m.in. możliwość swobodnego zakładania firm w całej Unii Europejskiej. Przykładem jest tu też zaporowa i jedna
z najdroższych na naszym kontynencie akcyza na samochody o pojemności
powyżej 2000 dm3. Tak wysokiej opłaty akcyzowej w tym zakresie nie ma
prawie nigdzie w Europie, dlatego, jak wynika z wyliczeń audytorów, prawie
70% samochodów rejestrowanych jest za polską granicą. Kolejny podatek
– CIT. Głównym płatnikiem są tu spółki Skarbu Państwa, państwo nalicza
i pobiera podatek. Przedsiębiorcy zaś zakładają spółki komandytowe czy komandytowo-akcyjne, modne agencje PR czy też w ostateczności działalności
jednoosobowe, bo skoro sp. z o.o. musi płacić 10% podatku, a dodatkowo od
wypłaty zysku musi zapłacić 19%, co daje razem 39%, to nie jest zaskakujący fakt, że przedsiębiorcy chcą te koszty omijać. Takie dysproporcje podatkowe wręcz zmuszają firmy do szukania takich rozwiązań, by generować
jak największe zyski, a nie straty. Obecnie dwie firmy, jedna komandytowa
i druga, będąca sp. z o.o., nawet nie mogą konkurować, ponieważ na starcie
sp. z o.o. jest obciążona wyższym podatkiem. Czy nie lepszym rozwiązaniem
byłoby ujednolicenie podatków w Polsce, a przede wszystkim zmniejszenie
skali opodatkowania, tak aby to do Polski trafiły pieniądze z podatków, aby
w Polsce rejestrowały się firmy z zagranicy lub rejestrowały się samochody
i od nich opłacany był VAT, czy też składka ubezpieczeniowa?
Jako przedsiębiorca z wieloletnim stażem, zrzeszony w konfederacji
„Lewiatan”, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Business Centre Club, uważam, że zrównanie szans, obniżenie stawek podatkowych czy
obniżenie lub zlikwidowanie akcyzy na samochody przyczyni się do wzrostu
gospodarczego, a przede wszystkim ludzie nie będą musieli uciekać z własnego kraju z rejestracją przedsiębiorstw czy samochodów. Chętnie służę
pomocą i przykładami rozwiązań z innych krajów. Uważam, że w tym stanie
rzeczy działania w przedstawionym zakresie są konieczne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Odpowiedź
Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem nr BPS/043-78-3350/15 z dnia 16 lipca 2015 r., przy którym
przekazano tekst oświadczenia w sprawie podjęcia przez Ministra Finansów działań
zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie opłat podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej, złożonego przez senatora Pana Roberta Dowhana podczas 78. posiedzenia
Senatu w dniu 10 lipca 2015 r., uprzejmie informuję, co następuje.
W złożonym oświadczeniu Pan senator stwierdził, iż w Polsce obowiązuje „zaporowa i jedna z najdroższych na naszym kontynencie akcyza na samochody o pojemności powyżej 2000 dm3. Tak wysokiej opłaty akcyzowej w tym zakresie nie ma prawie
nigdzie w Europie (…)”. Na wstępie należy nadmienić, iż zagadnienie opodatkowania
akcyzą samochodów osobowych było przedmiotem oświadczenia Pana senatora złożonego na 77. posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r., a odpowiedź Ministra
Finansów została przekazana Marszałkowi Senatu w piśmie nr PA5.054.5.2015.1.RKT
z dnia 4 sierpnia 2015 r. W odpowiedzi tej odnosząc się do poruszonej przez Pana
senatora kwestii rzekomego braku występowania analogicznych do krajowej akcyzy
na samochody osobowe, opłat w innych państwach członkowskich wyjaśniono, że
wspólny system podatku akcyzowego w Unii Europejskiej obejmuje regulacje dotyczące tzw. zharmonizowanych wyrobów akcyzowych takich jak wyroby energetyczne,
energia elektryczna, alkohol i napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Równocześnie
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 handlowym zwiększenia
formalności związanych z przekraczaniem granicy między państwami członkowskimi.
Zatem opodatkowanie akcyzą innych wyrobów, w tym samochodów osobowych, pozostawiono w gestii państw członkowskich, pod warunkiem dochowania postawionego
warunku. Kierując się tą zasadą w Polsce wprowadzony został podatek akcyzowy od
samochodów osobowych.
Należy zauważyć, że większość państw członkowskich UE wykorzystuje różnego
typu instrumenty polityki podatkowej stosowane wobec pojazdów osobowych. Instrumenty te przyjmują zróżnicowane formy (opodatkowanie nakładane przy nabyciu samochodów, opodatkowanie nakładane z tytułu posiadania samochodu czy też
opodatkowanie związane z jego eksploatacją), często odmienne od tych przyjętych
w Polsce.
Biorąc pod uwagę stwierdzenie Pana senatora dotyczące rejestracji poza polską
granicą większości samochodów osobowych ze względu na obowiązującą w kraju
wysoką akcyzę na te pojazdy, należy ponownie zauważyć, iż obecność na polskich
drogach samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi nie jest wyłącznie
wynikiem domniemanego faktu obchodzenia przepisów prawa, polegającego na rejestracji pojazdów za granicą i korzystania z nich na terytorium kraju. Na terenie Unii
Europejskiej obowiązują cztery traktatowe swobody przepływu (swoboda przepływu
towarów, osób, usług, kapitału), które stanowią podstawę 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. Jednakże samochód
osobowy sprowadzony z zagranicy może jeździć po polskich drogach nie dłużej niż
30 dni pod warunkiem, że posiada ważny przegląd techniczny oraz aktualne tabli-
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ce rejestracyjne. Po upływie tego czasu kierowca ma obowiązek zarejestrować auto
w Polsce, a do tego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) konieczne jest przedstawienie organowi
rejestrującemu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo
dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju
albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym (art. 71 ust. 7 i art. 72 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy). Kwestia ta
może dodatkowo wpływać na fakt poruszania się po polskich drogach samochodów
z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi.
Organy podległe Ministrowi Finansów na bieżąco 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.
Odnosząc się natomiast do kwestii obniżenia stawek podatkowych w podatku
od towarów i usług (zwany dalej: podatek VAT) wskazać należy, że obniżenie stawek
podatku VAT (powrót do wysokości stawek obowiązujących przed dniem 1 stycznia
2011 r.) przewiduje art. 146a 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.). Przywołany przepis stanowi
o utrzymaniu do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki podstawowej podatku VAT w wysokości 23% i stawki obniżonej w wysokości 8%. Oznacza to, że obowiązujące przepisy
przewidują w krótkiej perspektywie obniżenie stawek podatku VAT o 1 punkt procentowy (stawki podstawowej z 23% na 22%, a obniżonej z 8% na 7%). Powyższe nastąpi z zachowaniem obowiązującej obecnie najniższej, dopuszczalnej prawem unijnym
stawki podatku VAT w wysokości 5%.
W złożonym oświadczeniu Pan senator również podniósł kwestię funkcjonowania podatku od lokat bankowych pomimo ich niewielkiego oprocentowania. W tym
względzie należy wyjaśnić, iż dochody z lokat bankowych, czy innych form oszczędzania, jak również dochody ze zbycia papierów wartościowych opodatkowane są
19% stawką podatku dochodowego. Zasady opodatkowania tych dochodów w tym
samym stopniu obciążają podatkiem wszystkie formy oszczędzania i inwestowania
kapitału. Brak zróżnicowania w zakresie opodatkowania dochodów kapitałowych powoduje dodatkowo zmniejszenie roli samego podatku jako czynnika wpływającego na
lokowanie kapitału w różnych sektorach rynku finansowego. Odnosząc się do twierdzenia Pana senatora, że „Pieniądze raz opodatkowane trafiają na lokatę, z której też
pobierany jest podatek”, należy wyjaśnić, że w przypadku podatku dochodowego od
osób fizycznych od dochodów kapitałowych, nie mamy do czynienia z podwójnym
opodatkowaniem tego samego dochodu. Opodatkowaniu nie podlega wartość zainwestowanych środków na lokacie bankowej, czy na rachunku oszczędnościowym.
Podatek pobierany jest od przyrostu wartości tych środków wynikającej z zawartej
umowy z instytucją finansową. Oznacza to, że opodatkowaniu nie podlega wkład
oszczędnościowy, czy zgromadzone na rachunku środki pieniężne, ale odsetki od
tych środków, czyli sam zysk.
System opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wprowadzony
w Polsce ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm. – zwana dalej: ustawa o CIT), wraz z rozwojem gospodarki intensywnie się zmieniał, zmierzając w kierunku obniżenia stawki
podatkowej przy jednoczesnym rozszerzaniu zakresu opodatkowania i uszczelnianiu
systemu podatkowego. Od 1992 r. wysokość stawki podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT) zmniejszyła się o ponad połowę – z 40% do 19%. Oznacza to, że nominalny ciężar opodatkowania stał się znacznie mniejszy, co bez wątpienia stanowi
istotny element konkurencyjności polskiej gospodarki.
W Polsce, podobnie jak w zdecydowanej większości innych krajów, obowiązuje klasyczny system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych (spółek z o.o.
i spółek akcyjnych). Polega on na tym, iż w przypadku dochodu uzyskiwanego z działalności prowadzonej przez takie osoby prawne, opodatkowaniu podlega dochód spółki (dochód spółki dla celów podatkowych nie oznacza, ze spółka wypracowała zysk
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do podziału). Natomiast w przypadku wypracowania przez spółkę zysku, zysk ten
po potrąceniu podatku, może być podzielony między wspólników (dywidenda wypłacana jest z zysku). W sensie prawnym w takim przypadku nie dochodzi zatem
do podwójnego opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają bowiem odrębne kategorie
przysporzeń (dochód spółki kapitałowej oraz wypłacony zysk) i to u różnych podmiotów (spółka, wspólnik). Należy również zauważyć, iż podatek pobierany „na poziomie
wspólnika” (wypłata zysku) będzie potrącany z opóźnieniem („odroczony”), w stosunku do podatku pobieranego „na poziomie spółki”. W przypadkach kiedy dywidenda
jest przekazywana przez jedną spółkę innej spółce kapitałowej przepisy podatkowe
przewidują – po spełnieniu określonych warunków – zwolnienie z opodatkowania
podatkiem dochodowym przekazywanej dywidendy (art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).
W praktyce jednak zwolnienie to stanowi jedynie ekonomiczne „przesunięcie” poziomu opodatkowania ze wspólnika pierwszej spółki (też będącego spółką) na wspólników tej drugiej spółki.
Z kolei, w przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem
spółki komandytowo-akcyjnej, która jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), przyjęte w polskim systemie podatkowym rozwiązanie zakłada podatkową transparentność takich spółek. W konsekwencji uzyskane
z prowadzonej przez takie spółki działalności dochody nie podlegają opodatkowaniu
na poziomie spółki. Opodatkowaniu podlegają – z racji uzyskiwania tych dochodów –
wspólnicy tych spółek.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. zakresem podmiotowym ustawy o CIT objęte są spółki
komandytowo-akcyjne, skutkiem czego spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Efektem wprowadzenia zmiany
jest wyeliminowanie preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza tej spółki, a tym samym zapewnienie równości w opodatkowaniu wspólników tej
spółki (komplementariusza i akcjonariusza). Dążenie do zminimalizowania obciążeń
podatkowych musi być skonfrontowane z konstytucyjną zasadą równości podmiotów względem prawa oraz zasadą sprawiedliwości podatkowej. W przypadku objęcia
podatkiem CIT spółek komandytowo-akcyjnych, właśnie wzgląd na te zasady przesądził o braku uzasadnienia dla utrzymywania preferencji podatkowej dla jednej z form
prowadzenia działalności gospodarczej. Uzależnianie konieczności ponoszenia ciężaru
podatkowego od formy prawnej prowadzenia działalności należy uznać za niezgodne
z art. 84 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Podkreślenia
wymaga również fakt, że ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym nie powinien
determinować wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, a na wybór ten wpływ powinny mieć jedynie czynniki biznesowe.
Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż obciążenia fiskalne w Polsce, co do zasady są mniejsze od średnich unijnych. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosząca obecnie w Polsce 19% , jest zdecydowanie niższa niż średnia stawka
tego podatku w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z najnowszymi
danymi za rok 2014, średnia stawka CIT dla całej Unii wyniosła 22,9%, a dla krajów
strefy euro – 25,3%. Podobnie jest w przypadku opodatkowania w Polsce podatkiem
dochodowym od osób fizycznych (zwany dalej: podatek PIT), w którym najwyższa
stawka 32% jest niższa od średniej unijnej (39,4%), a także od stawek w krajach
strefy euro (43,8%). Warto podkreślić, iż pomimo stosunkowo niskiej „kwoty wolnej
od podatku” jaka obowiązuje w polskim podatku PIT, średnia efektywna stawka tego
podatku w 2013 r. wyniosła 8,24%, w tym 7,13% w pierwszym przedziale dochodu
(do kwoty 85 528 zł) i 15,73% w drugim przedziale dochodu (powyżej 85 528 zł).
Powyższe świadczy o tym, że opodatkowanie podatkiem PIT nie jest w Polsce wysokie i efektywna stawka tego podatku jest o wiele niższa od stawek nominalnych
(18% i 32%).
Reasumując, przede wszystkim wymaga podkreślenia, iż Minister Finansów kreując politykę podatkową państwa musi pogodzić z jednej strony funkcje fiskalne podatków, z drugiej ich aspekt społeczny. Należy zwrócić uwagę, iż zniesienie lub obniżenie
stawek podatkowych oznacza zmniejszenie wpływów budżetowych. W tej sytuacji dal-
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sze zmniejszenie wpływów do budżetu – przy zachowaniu wydatków budżetowych na
niezmienionym poziomie – spowoduje wzrost deficytu budżetowego, lub konieczność
znalezienia alternatywnych źródeł dochodu, co w konsekwencji może mieć niekorzystne następstwa społeczne.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie składek odprowadzanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto zwracam się z prośbą o zmianę przepisów dotyczących płacenia
składek na PFRON przez przedsiębiorców niemających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Kiedy byłem przedsiębiorcą, przez wiele lat uiszczałem składki do
PFRON, w zamian nic nie zyskując. Ze środków z tych funduszy na przestrzeni ostatnich lat powstawały liczne zakłady pracy chronionej, które korzystały z dopłat ze składek płaconych przez przedsiębiorców, nie płacąc
przy tym podatków (w tym VAT) tak jak pozostałe firmy. Wobec powyższego
wspomniane zakłady mogły osiągać korzyści ułatwiające im funkcjonowanie. Dziś niektóre z tych zakładów już nie działają, a przedsiębiorstwa nadal
płacą składki, by utrzymywać rozbudowaną biurokrację oraz setki osób zatrudnionych na powtarzalnych stanowiskach w PFRON. Należy nadmienić,
iż państwo i tak wciąż w różny sposób dopłaca do aktywizacji osób niepełnosprawnych.
W związku z tym proszę o rozważenie, czy lepszym rozwiązaniem nie
byłoby zniesienie składki do PFRON dla przedsiębiorców niemających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Powyższych składek nie
można odliczyć od podatku, co jest ewidentną stratą nie tylko dla przedsiębiorstw, ale i dla właścicieli firm, którzy tak naprawdę płacą z własnych
funduszy. Dzieje się tak w majestacie prawa. Może czas najwyższy zlikwidować PFRON jako instytucję powielającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych, które wykonuje w swym zakresie nasze państwo, z tym wyjątkiem, że na działalność PFRON wpłacają tylko i wyłącznie właściciele firm,
nie mogąc nawet wliczyć tego w koszty przedsiębiorstwa.
Jeszcze raz wnoszę o merytoryczne zajęcie się tym tematem, który wielokrotnie poruszany jest na spotkaniach z przedsiębiorcami. W związku
z obecnym stanem rzeczy działania w przedstawionym zakresie są konieczne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW
Warszawa, 30.07.2015 r.
Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy
i Polityki Społecznej
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przekazanym przez Marszałka Senatu RP przy piśmie z dnia 16 lipca
2015 r., znak: BPS/043-78-3351/15 oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Roberta Dowhana na 78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie podjęcia
działań zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie składek odprowadzanych do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pragnę zauważyć.
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Kwestie dotyczące obowiązkowych wpłat na PFRON określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także akty wykonawcze
do tej ustawy. Opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,
w tym odnoszących się do obowiązkowych wpłat na PFRON należy do zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej.
W związku z powyższym przekazuję ww. oświadczenie w celu załatwienia zgodnie
z właściwością.
Jedocześnie uprzejmie informuję, że wpłaty na PFRON stanowią sankcję finansową dla pracodawców, którzy nie realizują zadań z zakresu polityki zatrudnienia
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wynikającą z ustawy o rehabilitacji (…) i są
ponoszone przez podatników, bez względu na to czy osiągają oni stratę czy też dochód.
Z tych też względów wpłaty na PFRON w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014 poz. 851) i w ustawie z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361), zawarte
zostały w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych
(art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23
ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Hanna Majszczyk

Odpowiedź
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 3.09.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając na oświadczenie senatora Roberta Dowhana złożone na 78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. (znak: BPS/043-78-3351/15)) w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie składek odprowadzanych do PFRON, uprzejmie wyjaśniam, że przyjęty w Polsce system kwotowo-poborowy funkcjonuje z powodzeniem również w innych krajach europejskich, np. w Niemczech i Francji.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznacza
większość swoich środków na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną
osób niepełnosprawnych, które nie są finansowane w ramach wydatków z budżetu
państwa i nie są powielane przez inne instytucje. Co więcej, PFRON dofinansowuje
realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej. Wskazać przy tym należy, że środki przeznaczone na wydatki
i koszty własne wyniosły w 2014 r. ok. 6% budżetu PFRON.
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Jak się wydaje, Pan senator w rzeczywistości podziela pogląd o istotnej roli,
jaką PFRON odgrywa w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, gdyż głosował za utrzymaniem osobowości prawnej tego funduszu podczas głosowania w dniu
25 września 2014 r. na 61. posiedzeniu Senatu RP.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dokonują nie tylko pracodawcy z sektora prywatnego, ale
także publicznego.
Natomiast katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku dokonywania wpłat na
PFRON został ustalony ze względu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
i dotyczy domów pomocy społecznej, hospicjów i publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności
jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. W chwili obecnej nie
jest planowane rozszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z dokonywania wpłat
na PFRON lub obowiązku osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
na poziomie 6% – pracodawca dokonuje wyboru, czy zatrudni osoby niepełnosprawne w liczbie pozwalającej osiągnąć wymagany wskaźnik zatrudnienia, czy dokonuje
wpłat na ten fundusz.
Pragnę podkreślić, że także pracodawcy dokonujący wpłat na PFRON mogą korzystać z różnych form pomocy np. zwrotu kosztów wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy czy refundacji kosztów szkoleń.
Jednocześnie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przekazanym przy piśmie z dnia 30 lipca (znak: FS9.054.4.2015/305/BES) wpłaty na PFRON
stanowią sankcję finansową dla pracodawców, którzy nie realizują zadań z zakresu
polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wynikającą z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i są
ponoszone przez podatników bez względu na to czy osiągają oni stratę czy też dochód.
Z tych względów wpłaty na PFRON w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) i ustawie z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361,
z późn. zm.), zawarte zostały w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczane do
kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
z up. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (jednolity tekst: DzU z 2011 r. nr 108 poz. 626 ze zm.).
Ponownie zwracam się do Pana Ministra w sprawie akcyzy na wyroby
tytoniowe. W tym roku zasadnym działaniem było niewprowadzenie podwyżki akcyzy, natomiast problem ewentualnej wymiany opakowań w przyszłości i naklejania kolejny raz banderoli legalizacyjnych niestety pozostał.
Dotyczy to tysięcy małych punktów sprzedaży, które muszą towar albo wyprzedać (co nie zawsze jest możliwe), albo wycofać (co powoduje straty),
a w najlepszym przypadku podjąć całą procedurę inwentaryzacyjną wraz
z powiadomieniem urzędu skarbowego oraz zakupem i naklejaniem banderoli legalizacyjnych. Przeprowadzenie wszystkich czynności zmierzających
do zalegalizowania kolejny raz tego samego towaru wprowadza ogromny
chaos w posiadanym w magazynach towarze, który jest przecież w legalnym
obrocie, z legalną akcyzą. Generuje to dodatkową, niepotrzebną czynność,
która dezorganizuje pracę wielu punktów sprzedaży. Jest to działanie czasochłonne, a w przypadku legalizacji znaków akcyzy wiąże się dodatkowo
z koniecznością zrywania folii i ponownego oklejania opakowań, które zostały kupione z legalną banderolą. Poza tym takie działania powodują zniszczenia i straty materialne. W momencie wystąpienia w sprzedaży towaru ze
starą akcyzą, co dzieje się często z powodu niedopatrzenia – są to towary
małych gabarytów – wyciągane są dotkliwe konsekwencje prawne.
Należy zwrócić uwagę na to, że podobne obostrzenia nie występują
w przypadku wyrobów spirytusowych lub winiarskich, bowiem zgodnie
z art. 136 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot obowiązany do
oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest
obowiązany nanieść je na opakowana jednostkowe w okresie dwunastu
miesięcy od dnia otrzymania znaków. W tym przypadku ustawodawca nie
obawia się tworzenia nadmiernych zapasów wyrobów alkoholowych.
Jeszcze raz apeluję o poszanowanie ciężkiej pracy tysięcy ludzi i zlikwidowanie absurdalnego zapisu o wymianie banderoli. W związku z obecnym
stanem rzeczy działania w przedstawionym zakresie są konieczne i uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma znak: BPS/43-78-3352/15 z dnia 16 lipca 2015 r., przy
którym nadesłano tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Roberta Dowhana
podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. dotyczącego możliwości
podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym wyjaśniam, co następuje.

24

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

Na wstępie pragnę wskazać, że wprowadzenie regulacji dotyczącej okresu ważności
znaków akcyzy na wyroby tytoniowe miało służyć zarówno ustabilizowaniu wpływów
budżetowych z tytułu podatku akcyzowego poprzez zwiększenie ich przewidywalności
jak i racjonalnemu planowaniu produkcji przez firmy tytoniowe, poprzez przeciwdziałanie gromadzeniu nadmiernych zapasów. Powyższe cele z punktu widzenia gospodarki kraju zostały osiągnięte a podmioty dokonujące obrotu wyrobami tytoniowymi
sprawnie dostosowały się do nowych regulacji.
Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) wyroby tytoniowe, oznaczone podatkowymi znakami akcyzy, które utraciły ważność po ostatnim dniu lutego roku następującego po roku podanym na znaku akcyzy, nie mogą być przeznaczone do dalszej
sprzedaży. Posiadacz tych wyrobów może zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o podatku
akcyzowym, bez konieczności uszkadzania opakowania jednostkowego, oznaczyć wyroby tytoniowe legalizacyjnymi znakami akcyzy, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone będą do dalszej sprzedaży. Należy podkreślić, iż znaki akcyzy nanoszone są
w takim przypadku na opakowania jednostkowe w istniejącym ich stanie.
Dodatkowo należy zauważyć, iż banderole legalizacyjne na wyroby tytoniowe stanowią jedynie 0,25% banderol podatkowych nakładanych na te wyroby. Zatem tylko
w przypadku 0,25% wyrobów tytoniowych zachodzi konieczność ich ponownego oznaczenia banderolami legalizacyjnymi. Ponadto, wszelkie koszty związane z zakupem
banderol legalizacyjnych podmiot prowadzący działalność gospodarczą może rozliczyć
w podatku dochodowym.
Odnosząc się do kwestii terminu ważności znaków akcyzy na wyroby winiarskie
i spirytusowe uprzejmie informuję Pana Senatora, że regulacje w zakresie terminu
ważności tych znaków w zasadniczy sposób różnią się od regulacji obejmujących wyroby tytoniowe, z uwagi na to, że podwyżki stawek akcyzy na wyroby spirytusowe
i winiarskie mają miejsce rzadziej niż w przypadku wyrobów tytoniowych, tym samym
skutki zachodzące na rynku wyrobów spirytusowych lub winiarskich są przewidywalne. W związku z powyższym do chwili obecnej nie było przesłanek do wprowadzania
analogicznych rozwiązań.
Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie, że polski system podatkowy
w zakresie podatku akcyzowego jest poszanowaniem zasad zarówno skuteczności jak
i równości uprzejmie informuję, że w chwili obecnej nie są prowadzone prace związane
ze zmianą przepisów ustawy o podatku akcyzowym w przedmiotowym zakresie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Stanisława Gogacza
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Wójt gminy Adamów oraz przewodnicząca Rady Gminy Adamów zwrócili się do mnie z prośbą o udzielenie im wsparcia i podjęcie działań zapobiegających powstawaniu szkód powodowanych przez dziki.
Rolnicy z gminy Adamów zwracają uwagę na fakt, że od lat systematycznie wzrasta pogłowie dzików, których ostoją są kompleksy leśne i które
niszczą pola uprawne, szczególnie zasiewy kukurydzy, a także łąki, i to nie
tylko te, które bezpośrednio sąsiadują z lasami, lecz także te oddalone od
nich o wiele kilometrów. Rolnicy twierdzą, że rozumieją miłośników łowiectwa, jak również potrzebę ochrony zwierząt łownych, ale proszą o zwrócenie uwagi na zasady racjonalnej gospodarki rolnej, o czym zresztą traktuje
prawo łowieckie. Zdaniem rolników należałoby pogodzić interesy w zakresie
ochrony zwierzyny oraz interesy w zakresie uprawiania myślistwa z interesami rolników. Dlatego według rolników zapisy ustawy o łowiectwie powinny być zmienione w taki sposób, aby dokonania oględzin, szacowania szkód
i ustalania wysokości odszkodowania dokonywał podmiot niebędący stroną w postępowaniu odszkodowawczym. Wówczas rolnicy mogliby liczyć na
bardziej obiektywną ocenę szkód dokonanych w uprawach. Jak stwierdza
bowiem jeden z ubezpieczycieli: „szacowanie szkód łowieckich jest procesem złożonym i wymaga od szacującego dużej wiedzy rolniczej oraz dużego
doświadczenia”. Rolnicy należycie uprawiają glebę, zaś zwiększenie szkód
wynika ze zwiększenia liczby dzików. Według art. 47 obowiązującego prawa
łowieckiego właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni,
zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów
łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami łowieckimi.
Rolnicy w skierowanym piśmie twierdzą, że są skłonni współdziałać
z dzierżawcami obwodów łowieckich w celu wypracowania dobrych rozwiązań. Rolnicy wnoszą o to, aby w prawie łowieckim zostały dokonane takie
zmiany, które zapewniając ochronę zwierzyny, zapewniając możliwość realizacji pasji myśliwskiej, jednocześnie zapewnią szacunek dla ciężkiej pracy
rolników i ochronę życiowych interesów rolników.
Proszę Pana Ministra środowiska o przedstawienie stanowiska w tej
sprawie.
Stanisław Gogacz

Odpowiedź
Warszawa, 2015.08.25
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia senatora Stanisława Gogacza złożonego podczas
78. posiedzenia Senatu RP w sprawie szkód łowieckich, przedstawiam następujące
stanowisko.
Na wstępie należy zauważyć, że Ministerstwo Środowiska zna problem wzrostu
szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych oraz podejmuje stosowne działania
w celu ich ograniczenia. Polegają one m.in. na zwiększeniu w rocznych planach łowiec-
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kich na rok 2015/16 ilości dzików przeznaczonych do pozyskania o 30% oraz jeleniowatych o 20%, Ministerstwo Środowiska dokonało nowelizacji 2 rozporządzeń, którymi
skrócono okres ochronny na lochy do 3 miesięcy na terenie całego kraju z wyłączeniem
województwa podlaskiego, gdzie okres ochronny na lochy został całkowicie zniesiony. Uproszczone zostały także zasady planowania pozyskania dzików. Przyczyni się
to bezpośrednio do pomniejszenia rozmiaru szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach i płodach rolnych. Oba rozporządzenia ukazały się w Dzienniku Ustaw z 2014 r.
poz. 1900 i 1901 oraz weszły w życie z dniem ogłoszenia tj. 24 grudnia 2014 r.
W wyniku powyższych działań liczebność populacji dzika spadla o 8,12% w skali
kraju. Wysokość szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne zmalała w ostatnim łowieckim roku gospodarczym 2014/15 o 4,51% do poziomu 71,9 mln zł.
Obecny system jest korzystny dla Skarbu Państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym urzędów gmin), gdyż oparty jest on prawie w całości
(z wyjątkiem działań zarządów województw oraz PGL LP) na społecznym zaangażowaniu myśliwych zgrupowanych w kołach łowieckich dokonujących wszystkich czynności z zakresu szacowania szkód. Przeniesienie tego obowiązku na Państwo spowodowałoby zdjęcie z dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich odpowiedzialności za
wykonywanie rocznych planów łowieckich, co mogłoby doprowadzić do zmniejszenia
pozyskania gatunków zwierzyny, która czyni szkody w uprawach i płodach rolnych.
Należy pamiętać, że koło łowieckie sprzedając tusze pozyskanej zwierzyny uzyskuje
środki na wypłatę odszkodowań, które muszą być regulowane niezależnie od sytuacji
finansowej koła.
Należy pamiętać, że na żądanie i koszt zainteresowanego, którym może być zarówno poszkodowany rolnik, jak i przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu
łowieckiego, w powyższych czynnościach może wziąć udział przedstawiciel właściwej
terytorialnie izby rolniczej. Jego zadaniem jest zapewnienie obiektywności szacowania
szkody oraz rzetelności wyliczania należnego odszkodowania w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania
przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach
rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272) poprzez np. dostarczenie obowiązujących cen skupu
produktów rolnych. Może on również wnieść swoje zastrzeżenia, które odnotowywane
są w protokole szacowania szkody. Izba rolnicza jako instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników jest najlepiej przygotowana do merytorycznego
wsparcia procesu szacowania szkody. Udział jej przedstawiciela wydaje się być wystarczającym gwarantem rzetelnego potraktowania poszkodowanego przez dzierżawcę/zarządcę obwodu łowieckiego.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Piotr Otawski

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

27

Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego
oraz senatora Marka Konopki
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Zwracają się do nas mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego z zapytaniem,
czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r., które stworzyłyby warunki do przeprowadzania egzaminów na
prawo jazdy, dotyczy to części teoretycznej, w starostwach powiatowych.
Rozwiązanie to może mieć swoje uzasadnienie, gdy weźmiemy pod uwagę
fakt, że w samorządach istnieją wydziały komunikacji, które ściśle związane są z tą tematyką.
Wprowadzone zmiany wyszłyby naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
szczególnie w mniejszych miejscowościach. Dodajmy, że te zmiany w naszej
ocenie nie przyniosą żadnych konsekwencji finansowych dla wojewódzkich
ośrodków ruchu drogowego.
Prosimy zatem Panią Minister o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
Z poważaniem
Piotr Gruszczyński
Marek Konopka

Odpowiedź
Warszawa, 21 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatorów Piotra Gruszczyńskiego
i Marka Konopkę na 78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w procesie egzaminowania teoretycznego kandydatów na kierowców
w zakresie umożliwienia przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego w siedzibach starostw powiatowych, przekazane pismem z dnia 16 lipca 2015 r.
(znak: BPS-043-78-3354/15) przedstawiam następującą informację.
Podstawowe zasady przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy
określają przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Przepis art. 51 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że egzamin państwowy składa się
z części teoretycznej i części praktycznej. Zgodnie z przepisem art. 56 ww. ustawy
egzamin państwowy jest organizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego,
a przeprowadza go egzaminator zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka
ruchu drogowego.
Mając na względzie powyższe należy wskazać, że zarówno część teoretyczna jak
i część praktyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy musi być przeprowadzana
przez egzaminatora w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Oznacza to, że umożliwienie przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy
w siedzibach starostw powiatowych wymagałoby zmiany przepisów ustawy przede
wszystkim w zakresie wskazania starosty, jako podmiotu właściwego do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego. Warto także wskazać, że w każ-
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dym starostwie należałoby zatrudnić egzaminatora, który przeprowadzałby egzaminy
teoretyczne oraz, poprzez zmianę przepisów ustawy, umożliwić przeprowadzanie egzaminu przez egzaminatora zatrudnionego w starostwie powiatowym. Dodatkowo należałoby dokonać zmiany przepisów dotyczących opłaty za przeprowadzenie egzaminu
państwowego w szczególności w zakresie jej beneficjentów (obecnie WORD po zmianie
powinien być starosta).
Z technicznego punktu widzenia, każde starostwo musiałoby zostać wyposażone
w odrębne stanowiska do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego połączone z systemem teleinformatycznym obsługującym egzaminy państwowe na
prawo jazdy oraz pomieszczenia zapewniające bezpieczeństwo danych.
Podsumowując w ocenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju proponowane rozwiązanie wymaga zmian systemowych w przepisach ustawy o kierujących pojazdami
oraz wiąże się z poniesieniem znacznych wydatków przez organy samorządowe.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Paweł Olszewski
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Gruszczyńskiego
oraz senatora Marka Konopki
skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacją, że Komisja Europejska dofinansuje polską służbę zdrowia dodatkową kwotą 12 milionów zł, zwracamy się do Pana Ministra z zapytaniem, czy z tych pieniędzy będzie można finansować nowe
przychodnie onkologiczne, rozbudowę szpitali powiatowych, czy też wyposażenie w medyczny sprzęt specjalistyczny.
Prosimy też o odpowiedź na pytania, kiedy zostaną przedstawione
szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości wykorzystania tych pieniędzy
i czy są już choć hipotetyczne terminy realizacji projektu?
Z poważaniem
Piotr Gruszczyński
Marek Konopka

Odpowiedź
Warszawa, 2015.08.18
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na Pana pismo z 16 lipca br. (znak: BPS/034-78-3355/15) w sprawie wspólnego oświadczenia złożonego przez senatorów Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., uprzejmie
informuję co następuje.
Podstawę wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce określa Umowa Partnerstwa oraz Programy Operacyjne. Umowa Partnerstwa stanowi rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym wskazany jest sposób, w jaki cele
rozwojowe Polski realizowane będą dzięki wsparciu funduszy unijnych. Dokument
określa rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, układ oraz
zakres programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami pomiędzy władze krajowe i regionalne. Programy operacyjne w sposób szczegółowy określają zaś, jak wdrażane będą ww. fundusze
w poszczególnych obszarach tematycznych oraz regionach.
Wsparcie dedykowane obszarowi zdrowia ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014–2020 opiera się na zapisach dokumentu pn. Policy Paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014–2020 (dokument dostępny na stronie internetowej www.zdro
wie.gov.pl), w którym m.in. określone są narzędzia służące realizacji przedmiotowego
wsparcia, takie jak:
1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę
pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem;
Wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym
problemem zdrowotnym regionu;
Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy;
Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy;
Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego,
szyjki macicy i raka piersi;
Utworzenie nowych SOR powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb
przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie);
Wsparcie istniejących SOR, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie);
Modernizacja istniejących CU (roboty budowlane, doposażenie);
Utworzenie nowych CU (roboty budowlane, doposażenie);
Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy
jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty
budowlane, doposażenie);
Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty
w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy);
Wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń
zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie);
Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną
przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie);
Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty
budowlane, doposażenie);
Wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń
zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem
dzieci (roboty budowlane, doposażenie);
Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych
jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie);
Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej
(roboty budowlane, doposażenie);
Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi
(w tym osobami starszymi);
Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;
Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą
szpitalne usługi medyczne;
Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową
opiekę zdrowotną;
Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do sytemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) służącej polepszeniu jakości i efektywności
publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych);
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23. Stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych
dotyczących m.in. informacji o stanie infrastruktury medycznej, rejestrach medycznych dedykowanych określonym jednostkom chorobowym oraz identyfikacja „białych plam” w opiece zdrowotnej);
24. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące
poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego
w jednostkach systemu ochrony zdrowia;
25. Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi;
26. Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej;
27. Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny;
28. Upowszechnienie wykorzystania systemów rejestrowych i systemów klasyfikacji medycznych;
29. Udostępnianie informatycznych narzędzi wsparcia efektywnego zarządzania
systemem ochrony zdrowia;
30. Poprawa kompetencji cyfrowych świadczeniodawców i świadczeniobiorców;
31. Wsparcie rozwoju prac B+R+1 w obszarze zdrowia;
32. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących
w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej;
33. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących
w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków;
34. Kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju;
35. Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących
z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej;
36. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych
z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi;
37. Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla
zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.
Ww. narzędzia będą wdrażane w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz 3 programów o charakterze centralnym: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(POI i Ś) oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).
Podsumowując pragnę poinformować, że przy spełnieniu określonych warunków,
wynikających przede wszystkim z Policy Paper oraz dokumentów programowych, co
do zasady możliwe będzie finansowanie nowych przychodni onkologicznych, rozbudowa szpitali powiatowych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny. Warunki dotyczące
możliwości dofinansowania inwestycji w powyższych zakresach zapisane są w poszczególnych Programach Operacyjnych (PO) oraz ich uszczegółowieniach, tj. Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Szczegółowych informacji dotyczących możliwości
ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w obszarze zdrowia ze środków funduszy
strukturalnych udzielić mogą instytucje zarządzające poszczególnymi PO.
Odnosząc się do pytania dotyczącego terminów realizacji projektów w zakresie
inwestycji infrastrukturalnych w opiece szpitalnej informuję, że są one uzależnione
od powstania map potrzeb zdrowotnych, które – w odniesieniu do obszaru onkologii
– mają powstać w IV kwartale 2015 r. Powyższy wymóg wynika z negocjacji z Komisją
Europejską, w wyniku których uzgodniono, że „wydatki ponoszone w ramach projektów dotyczących infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej mogą być certyfikowane po
wprowadzeniu map potrzeb w dziedzinie medycyny oraz rodzaju świadczeń zbieżnym
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tematycznie z zakresem danego projektu”. Dodatkowo należy zaznaczyć, że większość
tego typu projektów będzie wybierana w procedurze konkursowej (głównie w ramach
RPO), co oznacza, że zarówno dokładne terminy realizacji, jak i zakres wsparcia nie są
jeszcze precyzyjnie określone.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann
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Oświadczenie senatora Stanisława Iwana
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim zwróciła się do mnie z prośbą o podjęcie działań dotyczących wpisania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014–2023.
Droga krajowa nr 29 stanowi ważny fragment międzynarodowej sieci
transportowej, która łączy zachodnią część województwa lubuskiego z granicą Polski, gdzie funkcjonowało przejście graniczne Świecko-Słubice, a dziś
nadal jest to ważny szlak komunikacyjny w drodze do Berlina i Europy Zachodniej. Ponadto przebiega ona przez centrum Krosna Odrzańskiego, w tym
przez zabytkowy most z 1905 r., który jest jednym z najstarszych mostów
drogowych, a przy tym nadal jest eksploatowany, przez co ulega widocznej
degradacji.
Potrzeba budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego była wielokrotnie potwierdzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Średni
ruch drogowy w 2010 r. wynosił 13611 p/d. Nasili się on z pewnością, gdy
rozpocznie się budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody. Warto również zaznaczyć, że w Krośnie Odrzańskim swoje siedziby mają Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy, komendy powiatowe Policji i Straży Pożarnej, przez co odnotowuje się wzmożony
ruch transportu ciężkiego, samochodów wielkogabarytowych. Dodatkowo
w Krośnie Odrzańskim dynamicznie rozwijają się zakłady pracy, a tereny inwestycyjne oraz nieruchomości firmy Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.
są objęte statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
co wiąże się z coraz większym ruchem samochodów ciężarowych, ciągników
siodłowych, a ten ma ulec zwiększeniu po uruchomieniu nowych ciągów produkcyjnych w firmie Homanit. Obecnie jest to około 150 zestawów ciężarowych na dobę.
Zarząd województwa lubuskiego, mając na uwadze powagę sytuacji,
wpisał budowę obwodnicy do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego
2020 jako kluczową inwestycję o charakterze ponadregionalnym, jak również została ona ujęta w kontrakcie terytorialnym.
Konieczność budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego została także
zgłoszona podczas konsultacji społecznych związanych z projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.
W związku z powyższym zwracam się do Szanownej Pani Minister
o wpisanie budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego do Programu Budowy
Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014–2023. Obwodnica ta jest niezwykle potrzebna i stanowi istotny element w dalszym rozwoju inwestycyjnym
Krosna Odrzańskiego, jak i całego powiatu krośnieńskiego, ale również jest
istotna dla rozwoju sieci transportowej Polski.
Z poważaniem
Stanisław Iwan
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Odpowiedź
Warszawa, 12 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana senatora Stanisława Iwana złożone na 78. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie wpisania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu dróg krajowych nr 29 i 32 do Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (Program) (przekazane przy piśmie z dnia 16 lipca
2015 r.; znak: BPS/043-78-3356/15) uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.
Rządowe plany inwestycyjne dotyczące rozbudowy infrastruktury dróg krajowych
na najbliższe lata zostały ujęte w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014–2023. Przedmiotowy projekt objął przedsięwzięcia, których realizacja będzie
miała istotne znaczenie dla rozwoju transportu drogowego w Polsce i które w możliwie
największym stopniu przyczynią się do usprawnienia połączeń pomiędzy regionami
kraju. Dokument określił również planowane do wybudowania obwodnice znajdujące
się w ciągach dróg krajowych. Przy wyborze inwestycji przewidzianych do realizacji
stosowane były obiektywne kryteria, zapewniające uzyskanie możliwie najlepszych
efektów gospodarczych i społecznych.
W grudniu ub.r. oraz styczniu br. odbywały się konsultacje publiczne projektu
Programu. Ich przebieg, wraz z analizą zgłoszonych wniosków, opisany został w Raporcie z konsultacji opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W ramach konsultacji obywatele, jednostki samorządu terytorialnego
oraz partnerzy społeczni i gospodarczy zgłosili ponad 42 tysiące uwag.
Zgodnie z zapisami powyższego Raportu, z uwagi m.in. na zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego, zadanie polegające na budowie obwodnicy
Krosna Odrzańskiego jest przedmiotem analiz Ministerstwa pod kątem ewentualnego
ujęcia w projekcie Programu. Ostateczne rozstrzygniecie prowadzonej oceny będzie
uzależnione m.in. od decyzji Rady Ministrów w sprawie zwiększenia limitu środków
na realizację przedmiotowego dokumentu.
Zapewniam jednak, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uważnie przygląda
się wszelkim postulatom i wnioskom oraz przedstawianym argumentom przemawiającym za realizacją nowych inwestycji drogowych. Należy jednakże mieć na względzie
dostępny limit finansowy dla nowych zadań drogowych oraz określone w zakresie
infrastruktury drogowej priorytety rozwojowe.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Paweł Olszewski
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc oraz Andrzeja Pająka
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Kolejowa linia średnicowa w Warszawie to kręgosłup publicznego transportu w stolicy i na Mazowszu. Zakłócenia na tej linii są uciążliwe także dla
dalszego otoczenia. Dlatego prosimy o wyjaśnienie, czemu roboty modernizacyjne i inwestycyjne, powodujące ograniczenia w ruchu na tej trasie, są
tak rozciągane w czasie.
Dziś budowa tunelu w Międzylesiu zredukowała liczbę połączeń na linii
dęblińskiej. Zapowiadane jest kilkuletnie zamknięcie linii średnicowej między dworcami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.
Czy nie obawia się Pani, że rezultatem tego braku koordynacji będzie generalne odwrócenie się pasażerów od kolei i czy jest Pani przekonana, że podporządkowane Pani służby nie mogą doprowadzić do skrócenia czasu tych
uciążliwości poprzez skomasowanie wszystkich robót w jednym terminie?
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Maria Koc
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 20 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z 16 lipca br. (sygn. BPS/043-78-3357/15) oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego wspólnie
z innymi senatorami podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca br., przekazuję następujące informacje.
Prace modernizacyjne na linii średnicowej będą obejmować dwie duże stacje węzłowe: Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, stację przelotową Warszawa
Centralna, szlak Warszawa Centralna – Warszawa Zachodnia linii nr 1 Warszawa
Centralna – Katowice, szlak Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia linii nr 2
Warszawa Centralna – Terespol oraz szlak Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia linii nr 448 Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów. Zakres planowanych
prac budowlanych dotyczyć będzie w szczególności układów torowych, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, obiektów inżynieryjnych (most na rzece
Wiśle, wiadukty, tunele liniowe, przejścia podziemne dla pieszych, ściany oporowe,
kładki), urządzeń telekomunikacyjnych, peronów wraz z dojściami, obiektów kubaturowych oraz elementów ochrony środowiska.
Zaplanowane prace budowlane, ze względu na specyficzny charakter, wymagają podziału na właściwe fazy np. przed ułożeniem nawierzchni torowej muszą być
wykonane prace związane z zabezpieczeniem istniejących urządzeń i przezbrojeniem
terenu. Nawierzchnia torowa na obiektach inżynieryjnych może być wykonana dopiero po wykonaniu przebudowy tych wiaduktów (cześć wiaduktów będzie wymagała
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rozbiórki i budowy nowych). Modernizacja wiaduktów będzie wymagała tymczasowego zamknięcia dróg pod tymi wiaduktami, a ich jednoczesne zamknięcie nie będzie
możliwe, gdyż spowodowałoby znaczne utrudnienia w komunikacji miejskiej. Po wykonaniu prac torowych możliwe są do wykonania prace związane z montażem i regulacją sieci trakcyjnej. Przed oddaniem toru do eksploatacji muszą zostać wykonane
niezbędne sprawdzenia i pomiary w szczególności dotyczące sprawności działania stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Następnie konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA mając na uwadze dobro pasażerów, podzieliło prace
na etapy umożliwiające utrzymanie ruchu pociągów podmiejskich przez linię średnicową przez cały czas realizacji prac inwestycyjnych. W pierwszej kolejności zostaną
wykonane roboty w układzie torów dalekobieżnych przy jednoczesnym prowadzeniu
ruchu pociągów po torach podmiejskich. Po wykonaniu prac w układzie torów dalekobieżnych będą prowadzone prace w układzie torów podmiejskich, a ruch pociągów
będzie się odbywał po torach dalekobieżnych. Na czas prac inwestycyjnych na linii
średnicowej w Warszawie pociągi dalekobieżne z kierunku zachodniego skierowane
będą przez linię obwodową tj. przez linię nr 507 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gołąbki, linię nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska oraz
linię nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga.
Prace modernizacyjne na linii średnicowej w Warszawie zaplanowane zostały na lata
2019–2023. Termin rozpoczęcia robót budowlanych na linii średnicowej uzależniony
jest od czasu trwania prac przygotowawczych, w zakres których wchodzi opracowanie
dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Prace przygotowawcze przewidywane są na lata 2016–2018. Po zakończeniu prac przygotowawczych zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych.
Odnosząc się do kwestii tunelu w Międzylesiu informuję, że jest on budowany
w ramach południowej obwodnicy Warszawy. Zakończenie budowy pod układem torowym planowane jest na grudzień 2015 roku.
Do tego czasu ruch pociągów na odcinku Wawer – Falenica będzie odbywał po jednym torze. W 2016 r. zaplanowano prace, które nie będą ingerować w ruch pociągów.
Całkowite oddanie tunelu ma nastąpić do końca 2016 roku.
Zaplanowane prace modernizacyjne w dłuższej perspektywie przyczynią się do
poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Warszawie, a tym samym poprawę atrakcyjności oferty kolejowej na rynku transportowym. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej ma istotne znaczenie zarówno dla głównych ciągów komunikacyjnych wchodzących w skład sieci TEN-T, jak i linii o znaczeniu regionalnym czy aglomeracyjnym.
Zaplanowane prace na linii średnicowej poprzez wykorzystanie nowej infrastruktury
i budowę nowych elementów poszerzą możliwości komunikacyjne dla Warszawskiego
Węzła Kolejowego. Sprawny aglomeracyjny transport szynowy przyczyni się do ograniczenia nadmiernego ruchu na drogach, co pociągnie za sobą efekt w postaci poprawy
stanu środowiska.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sławomir Żałobka
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcina Kierwińskiego
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli inwestycji w porcie lotniczym Warszawa-Modlin. Inspektorzy stwierdzili naruszenie wielu
obowiązujących procedur, prowadzące do niegospodarności. Kontrola objęła
również dokumentację okresu, w którym Pan współzarządzał spółką.
Prosimy o ustosunkowanie się do zarzutów sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. To ważne, by udało się Panu rozwiać wszelkie wątpliwości, uważamy bowiem, że Pańska rola w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymaga jasności sytuacji.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Maria Koc
Andrzej Pająk
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatorów Jana Marię Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marię Koc, Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego oraz Grzegorza
Wojciechowskiego na 78. posiedzeniu Senatu i przekazane pismem przewodnim przez
Marszałka Senatu w dniu 16 lipca 2015 roku informuję:
1. Kontrola NIK obejmowała lata 2010–2014. Mój stosunek pracy w Mazowieckim
Porcie Lotniczym Warszawa Modlin na stanowisku Wiceprezesa Zarządu został
rozwiązany na początku 2010 roku. W zakresie szczegółów:
∙ 4 marca 2010 roku – zrezygnowałem z funkcji Wiceprezesa Zarządu MPL
Warszawa Modlin
∙ 5 marca 2010 roku – Rada Nadzorcza przyjęła moją rezygnację.
2. W odniesieniu do okresu mojej pracy w MPL Warszawa Modlin na stanowisku
Wiceprezesa Zarządu – a więc na etapie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/budowie lotniska w Modlinie – do zadań
Spółki należało przede wszystkim zorganizowanie pracy podmiotu, uzyskanie
niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (część dokumentacji spółka otrzymała w postaci aportu od udziałowców), a także zabezpieczenie środków
finansowych na dalszych etapach realizacji inwestycji. NIK oceniła pozytywnie
działania spółki w powyższym zakresie (punkt 2.2.I Informacji o wynikach
kontroli).

38

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

3. W zakresie kontroli NIK w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
– z przyczyn oczywistych nie jestem upoważniony do ustosunkowywania się do
zarzutów NIK wobec WINB.
Z poważaniem
Marcin Kierwiński
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc, Marka Martynowskiego
oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Płońskiego pojawił się problem,
jakim jest dokończenie budowy strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w tym
mieście. Jak się dowiedzieliśmy, brak pełnej kwoty (2,1 mln zł) przeznaczonej na dokończenie budowy w zakresie stanu surowego budynku, z zadaszeniem, uniemożliwia realizację wszystkich robót do końca 2015 roku.
Niedotrzymanie terminu dokończenia budowy doprowadzi do sytuacji, że
zaczną wygasać aktualizacje projektów branżowych (instalacyjnych), co narazi inwestora na kolejne wydatki.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy
możliwe jest dofinansowanie opisanego przedsięwzięcia. Pragniemy nadmienić, że inwestor posiada kwotę 1,2 mln zł i czyni starania, żeby pozyskać
brakujące środki.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Maria Koc
Marek Martynowski
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
Warszawa, 14 października 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z 16 lipca br. (znak: BPS/043-78-3359/15) w sprawie oświadczenia złożonego przez senatorów Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Marię
Koc, Marka Martynowskiego oraz Grzegorza Wojciechowskiego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca br. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poinformował
mnie, że w czerwcu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na budowę obiektu Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Płońsku.
Koszt inwestycji według wstępnego kosztorysu wyniósł 2,1 mln zł. Umowa podpisana
z wykonawcą opiewa na kwotę 1 mln 474 tys. zł, z terminem na realizację przedsięwzięcia do 2017 r. Środki finansowe zabezpieczone w 2016 r. na budowę to 1 mln zł
(środki budżetu państwa) oraz 115 tys. zł (środki jednostek samorządu terytorialnego). Do końca roku planowane jest dokończenie budowy do stanu surowego otwartego z zadaszeniem oraz wyposażenie obiektu w stolarkę okienną, drzwiową oraz
bramy garażowe. Na 2016 r. zabezpieczone zostaną środki finansowe w wysokości
730 tys. zł (środki budżetu państwa) oraz ok. 180 tys. zł (środki jednostek samorządu
terytorialnego).
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Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP zapewnił mnie, że posiadane środki finansowe oraz zaplanowane do pozyskania w 2016 r. pozwalają na wyprzedzenie zaplanowanego procesu inwestycyjnego. Nie ma również zagrożenia „wygaśnięcia aktualizacji branżowych”, o których mowa w oświadczeniu senatorów z 10 lipca br.
Z poważaniem
Jacek Kozłowski
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Oświadczenie senatorów Jana Marii Jackowskiego,
Krzysztofa Słonia, Marii Koc oraz Marka Martynowskiego
skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
Przez miasto Ciechanów przebiega droga wojewódzka nr 615 łącząca
Mławę, przez DW544, z DK60 w Ciechanowie. Ten szlak komunikacyjny jest
obciążony dużym natężeniem ruchu, szczególnie ciężarowego, stąd też na
skrzyżowaniach z ulicami dobiegającymi do DW615 została zastosowana
sygnalizacja świetlna. Niestety, zabrakło jej na najwrażliwszej części tej
drogi, to jest na skrzyżowaniu z ulicami Narutowicza i Gostkowską. Na tym
odcinku często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych i samochodów
osobowych.
W związku z tym prosimy o informację, czy możliwe jest zamontowanie
w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Maria Koc
Marek Martynowski

Odpowiedź
Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-78-3360/15 z dnia 16 lipca 2015 r. w kwestii zajęcia stanowiska dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatorów Jana
Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Marię Koc i Marka Martynowskiego, podczas
78. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia informacji na temat możliwości zastosowania na drodze wojewódzkiej
nr 615 w Ciechanowie na skrzyżowaniu z ulicami Narutowicza i Gostkowską sygnalizacji świetlnej pragnę Pana Wicemarszałka poinformować, iż w sprawie tej w styczniu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
wpłynęło również pismo z Urzędu Miasta Ciechanów w związku z interpelacją Radnej
VII kadencji Rady Miasta Pani Elżbiety Latko.
Chciałbym poinformować, że zasady stosowania drogowej sygnalizacji świetlnej
na drogach publicznych regulują „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania
ich na drogach”. Zgodnie z zapisami „Szczegółowych warunków technicznych (…)” zastosowanie sygnalizacji świetlnej, jako środka poprawy bezpieczeństwa lub warunków
ruchu w danym miejscu może być uwzględnione jedynie wtedy, gdy jest niemożliwe
lub ekonomicznie nieuzasadnione osiągnięcie założonych celów innymi dostępnymi środkami organizacji ruchu, np. zmianą organizacji ruchu lub zmianą geometrii skrzyżowania. Do działań tych zaliczyć należy także działania z zakresu innego
niż organizacja ruchu, które eliminują przyczynę zagrożeń bezpieczeństwa w danym
miejscu i nie wymagają ponoszenia przez zarządcę drogi kosztów ich utrzymania,
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np. eliminacja obiektów ograniczających widoczność znajdujących się poza pasem
drogowym. Dlatego też, każdorazowo decyzja dotycząca zastosowania środka poprawiającego bezpieczeństwo ruchu powinna być poprzedzona stosowną analizą, która
uwzględnia takie elementy jak:
– natężenie ruchu pojazdów (rozkład potoków ruchu na skrzyżowaniu),
– natężenie i charakter ruchu pieszego,
– widoczność na skrzyżowaniu,
– zdarzenia drogowe, ich liczba i rodzaj.
Dopiero otrzymane w wyniku takiej analizy wnioski mogą stać się podstawą do
podjęcia przez zarząd drogi działań zmierzających do realizacji wybranego środka poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z uwagi na powyższe oraz podzielając troskę o stan bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 615 w Ciechanowie zaproponowano Urzędowi
Miasta wykonanie takiej analizy oraz przedstawienie jej wyników do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jednakże do dnia dzisiejszego
analiza nie została przekazana.
Pomimo braku odpowiedzi w sprawie przekazania analizy podlegli mi pracownicy
wystąpią do Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie z prośbą o podanie statystyki zdarzeń z podaniem przyczyn za ostatnie 3 lata na wskazanym odcinku drogi.
W przypadku otrzymania z policji informacji o zdarzeniach wskazujących na potrzebę
zamontowania sygnalizacji świetlnej, zostaną podjęte dalsze kroki mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu.
Z poważaniem
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Leszek Ruszczyk
Wicemarszałek
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałem informację od Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”, który zwraca uwagę na ryzyko rozrostu alkoholowej szarej strefy
w związku ze spadkiem sprzedaży napojów spirytusowych po piętnastoprocentowej podwyżce akcyzy w 2014 r.
Głównym źródłem alkoholu w szarej strefie jest spirytus przemysłowy.
Analizy chemiczne wskazują, że może być to alkohol odkażony, który wcześniej był całkowicie skażony (np. metoda węgierska i słoweńska: mieszaniny
izopropanolu, tert-butanolu i benzoesanu denatonium), częściowo skażony
w kraju zawarty w produktach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(głównie mieszaniny izopropanolu i benzoesanu denatonium), oraz alkohol
zawarty w produktach przemysłowych sprowadzanych z zagranicy (nie zawsze wymagane skażenie).
Przepisy dotyczące klasyfikacji wyrobów alkoholowych budzą w praktyce wiele zastrzeżeń i rozbieżności, o czym świadczy między innymi wyrok
WSA w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2015 r., który uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną wydaną przez ministra finansów. W uzasadnieniu do
wyroku sąd wskazał, że „jedynym podmiotem odpowiedzialnym za niedostateczne konstrukcje przepisów prawa jest ustawodawca i to w jego mocy
jest podjęcie ewentualnych działań naprawczych. Brak logicznego wywodu,
czyli arbitralność stanowiska, pozwala uznać zaskarżoną interpretację za
nieuprawnione uzupełnienie zapisów prawa przez ministra finansów”.
Mając to na uwadze, zwracam się z pytaniami.
1. Czy Ministerstwo Finansów dostrzega problem niejasnych przepisów
dotyczących klasyfikacji skażonego alkoholu?
2. Jak resort szacuje skalę nieprawidłowości w zakresie alkoholu całkowicie skażonego, częściowo skażonego w kraju oraz alkoholu zawartego
w produktach przemysłowych sprowadzanych z zagranicy?
3. Czy na podstawie działań kontrolnych Służby Celnej oraz innych państwowych organów Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne pod
kątem opracowania założeń wyjaśniających przepisy podatkowe i jednocześnie uszczelniające system prawa?
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 7 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny dotyczące informacji
Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy” złożone podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Na wstępie pragnę wskazać na ogólne regulacje dotyczące skażonego alkoholu
etylowego wynikające z dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r.
w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.
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Alkohol etylowy całkowicie skażony.
Artykuł 27 ust. 1 lit a) dyrektywy Rady 92/83/EWG stanowi, iż państwa członkowskie zwalniają produkty objęte tą dyrektywą z ujednoliconego podatku akcyzowego na
warunkach, które zostaną przez nie określone w celu zagwarantowania prawidłowego
i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym
wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych przepisów, gdy produkty te są
rozprowadzane w postaci alkoholu całkowicie denaturowanego zgodnie z wymogami
każdego państwa członkowskiego, przy czym wymogi takie muszą być należycie podane do wiadomości i zaakceptowane zgodnie z ust. 3 i 4 tego artykułu.
W Polsce, tak jak w innych państwach członkowskich UE dla całkowitego skażania alkoholu etylowego obowiązuje Wykaz środków skażających zgłoszonych przez
poszczególne państwa członkowskie, który został ujęty w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 3199/93 z w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Dnia 14 marca 2013 r.
weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 162/2013 zmieniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur
całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
Na mocy tego rozporządzenia, z dniem 1 lipca 2013 r. wprowadzono:
∙ procedurę skażania stosowaną we wszystkich państwach członkowskich (euroskażalnik),
∙ dodatkowe procedury skażania stosowane w niektórych państwach członkowskich.
Od tej daty na terytorium danego państwa członkowskiego dla całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego mogą być wykorzystywane jedynie metody skażania zgłoszone przez to państwo (np. w Niemczech
– niemieckie) lub euroskażalnik. Konsekwentnie, na terytorium Polski dla całkowitego
skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego mogą być
wykorzystywane jedynie metody skażania zgłoszone przez Polskę lub euroskażalnik.
Przedmiotowe zwolnienie dotyczące alkoholu całkowicie skażonego zostało implementowane w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, na mocy którego zwalnia się od akcyzy zarówno nabywany wewnątrzwspólnotowo, jak i importowany alkohol etylowy skażony całkowicie środkami wskazanymi
przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, dopuszczonymi do skażania
alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93. Mając na
uwadze powyższe alkohol etylowy całkowicie skażony zarówno nabywany wewnątrzwspólnotowo, jak i importowany jest zwolniony z podatku akcyzowego pod warunkiem jego skażenia zgodnie z rozporządzeniem powołanym powyżej.
Należy również zaznaczyć, iż przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego całkowicie skażonego ma zastosowanie rozporządzenie Komisji (EWG)
nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki. Na mocy
ww. rozporządzenia w przypadku przewozu między krajami członkowskimi alkoholu
całkowicie skażonego stosowany jest uproszczony dokument towarzyszący (UDT).
Alkohol etylowy częściowo skażony.
Art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 92/83/EWG stanowi, iż państwa członkowskie zwalniają produkty objęte niniejszą dyrektywą z ujednoliconego podatku akcyzowego na warunkach, które zostaną przez nie określone w celu zagwarantowania
prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim
ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych przepisów, gdy
są denaturowane zgodnie z wymogami każdego państwa członkowskiego i używane do
wytwarzania jakiegokolwiek produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.
Przedmiotowy przepis dyrektywy znalazł odzwierciedlenie w art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy o podatku akcyzowym. Na potrzeby tego zwolnienia Minister Finansów określił również 19 krajowych metod częściowego skażania alkoholu etylowego. Alkohol
tak skażony może być wykorzystywany do wytwarzania na jego bazie np. produktów
chemicznych, kosmetycznych czy lakierniczych.
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Przedstawiając powyższe w odpowiedzi na pytanie, czy Ministerstwo Finansów
dostrzega problem niejasnych przepisów dotyczących klasyfikacji skażonego alkoholu
należy wyjaśnić, iż do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Podstawa
prawna posługiwania się kodami CN w zakresie regulacji przepisów o podatku akcyzowym określona została w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
Wspólna Taryfa Celna, oprócz wykazu towarów, zawiera również Ogólne reguły
interpretacji Nomenklatury scalonej oraz uwagi do sekcji i działów, a także uwagi do
podpozycji. Zawarte są one w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1101/2014
zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. Uwagi do sekcji i działów zawierają
szczegółowe informacje co do zakresu poszczególnych pozycji lub podpozycji, podają
listę towarów włączonych lub wyłączonych, wraz z technicznym opisem i praktycznymi wskazówkami dla ich identyfikacji. Ich celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji Systemu Zharmonizowanego i właściwej identyfikacji poszczególnych towarów,
warunkującej poprawne ich zaklasyfikowanie do konkretnych pozycji lub podpozycji
taryfowych.
W celu ustalenia prawidłowego kodu dla określonego towaru należy w pierwszej
kolejności kierować się Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej. Najważniejszą z nich jest reguła 1, która informuje, że dla celów prawnych klasyfikację
towarów należy ustalić zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działu i dopiero wówczas, gdy jest to niemożliwe, należy, przy zachowaniu kolejności – o ile jest to
możliwe, korzystać z następnych reguł, od 2 do 6.
Nomenklatura scalona jest 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego (HS).
Zarówno System Zharmonizowany (HS), jak i Nomenklatura scalona (CN) są uzupełniane przez Noty wyjaśniające.
Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego są wydawane w językach angielskim i francuskim i uaktualniane przez Radę Współpracy Celnej (CCC), znaną
od 1994 r. jako Światowa Organizacja Celna (WCO). Pozostałe wersje językowe Not
wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego są tłumaczone przez administracje
w większości krajów członkowskich. Zmiany Not wyjaśniających do HS i Opinie klasyfikacyjne są redagowane i przyjmowane przez Komitet HS Światowej Organizacji Celnej zgodnie z artykułem 8 Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów.
Natomiast Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej, będące efektem pracy
Sekcji Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego, na mocy
artykułu 9, ust. 1 (a) oraz artykułu 10 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 przyjmowane są przez Komisję Europejską. Chociaż Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej mogą odwoływać się do Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego, to
jednak nie zastępują tych ostatnich; powinny być uważane jako ich dopełnienie i być
używane w połączeniu z nimi.
Skonsolidowana, obecnie obowiązująca wersja Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej, opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C nr 76 z dnia 4 marca 2015 r. Przyjmowane po tej dacie przez Komitet Kodeksu
Celnego Noty wyjaśniające do CN publikowane są w Dziennikach Urzędowych Unii
Europejskiej serii C.
Jednocześnie należy zauważyć, że Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego przyjmowane są również przez Komisję Europejską w drodze Komunikatu
Komisji na podstawie sprawozdania z sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego
(HSC). Komunikat, zawierający wykaz decyzji przyjętych przez HSC na danej sesji, który przygotowuje Komisja, przyjmowany jest w drodze głosowania przez Komitet Kodeksu Celnego na mocy art. 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
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Celny oraz art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia
2 lipca 1993 r., ustanawiającego przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu
Celnego. Komunikat ten jest publikowany w Dzienniku Urzędowym serii C. Wykaz
w Komunikacie zawiera zmiany do Not Wyjaśniających do Nomenklatury Systemu
Zharmonizowanego i zmiany Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych WCO, które zostały zredagowane przez Komitet HS i zatwierdzone przez Radę Współpracy Celnej.
Zgodnie z tym Komunikatem wiążące informacje taryfowe przestają być ważne od
daty jego publikacji, jeśli stają się one niezgodne z przyjętą interpretacją nomenklatury celnej, tj. z powodu zmiany Not Wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do
Konwencji Systemu Zharmonizowanego oraz Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych,
zatwierdzonych przez Komitet HS.
Ponadto Komisja Europejska publikuje w Dziennikach Urzędowych serii L rozporządzenia klasyfikacyjne dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej.
Potwierdzeniem prawidłowości zastosowanej klasyfikacji taryfowej jest również
baza systemu EBTI zawierająca wiążące informacje taryfowe wydane we wszystkich
krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wiążąca informacja taryfowa jest decyzją
organów celnych wydawaną na podstawie art. 12 Wspólnotowego Kodeksu Celnego
(rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny – Dz.U. L 302 z 19 października 1992 r. ze zm.) oraz
art. od 5 do 14 przepisów wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego – rozporządzenie Komisji EWG nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy
w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z dnia 11 października 1993 r.). Wiążące informacje
taryfowe wydane przez administracje celne krajów członkowskich UE wiążą w tym
samym stopniu wszystkie kraje członkowskie.
Powyżej przedstawiono ogólne zasady klasyfikacji taryfowej towarów obowiązujące
w Unii Europejskiej.
Dla alkoholu etylowego skażonego przepisy te przedstawiają się następująco:
Alkohol etylowy skażony i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, występują w brzmieniu pozycji 2207 20 Wspólnej Taryfy Celnej. Uwaga dodatkowa 12 do działu 22 stanowi, iż podpozycja 2207 20 obejmuje mieszaniny alkoholu
etylowego używane jako surowiec do produkcji paliw do pojazdów silnikowych o objętościowej mocy alkoholu 50% lub wyższej i skażone jedną lub większą liczbą następujących substancji:
a) benzyna samochodowa (zgodna z EN 228);
b) eter etylowo-tert-butylowy (eter tert-butylowo-etylowy, ETBE);
c) eter tert-butylowo-metylowy (MTBE);
d) 2-metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy, trzeciorzędowy alkohol butylowy,
TBA);
e) 2-metylopropan-1-ol (2-metylo-1-propanol, izobutanol);
f) propan-2-ol (alkohol izopropylowy, 2-propanol, izopropanol).
Substancje skażające, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, muszą być
stosowane w połączeniu z przynajmniej jedną z substancji skażających wymienionych
w lit. od a) do d) akapitu pierwszego.
Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do HS1 do pozycji 2207 – alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, skażone, są wyrobami alkoholowymi zmieszanymi z substancjami, które czynią je niezdatnymi do picia, ale nie przeszkadzają użyciu ich do
celów przemysłowych. W różnych krajach stosowane są różne skażalniki, zgodnie
z ich ustawodawstwem krajowym. Skażalnikiem może być ropa naftowa, metanol,
aceton, pirydyna, węglowodory aromatyczne (benzen itd.), substancje barwiące. Al1

Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego są wydawane i uaktualniane przez Radę
Współpracy Celnej (CCC), znaną od 1994 r. jako Światowa Organizacja Celna (WCO). Zmiany
Not wyjaśniających do HS i Opinie klasyfikacyjne są redagowane i przyjmowane przez Komitet HS Światowej Organizacji Celnej zgodnie z artykułem 8 Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów.
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kohol etylowy jest używany w przemyśle do różnych celów, np. jako rozpuszczalnik
w produkcji chemikaliów, lakierów itd., do ogrzewania lub oświetlenia, do produkcji
napojów alkoholowych.
Dla preparatów na bazie alkoholu etylowego skażonego obowiązuje cały szereg
rozporządzeń klasyfikacyjnych:
∙ Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 142/2002 z dnia 25 stycznia
2002 r., mieszaninę składającą się z alkoholu etylowego (88,5%), octanu etylu
(5%) i wody, w której octan etylu jest uważany za substancję skażającą oraz
mieszaninę składającą się z alkoholu etylowego (około 90%), octanu etylu (około
5%), aldehydów, alkoholi wyższych i wody, w której octan etylu jest uważany
za substancję skażającą, klasyfikuje się do kodu CN 2207 20 00. Natomiast do
kodu CN 3814 00 90 klasyfikuje się mieszaninę składającą się z alkoholu etylowego (78,2%), izopropanolu (12,4%), n-propanolu (8,1%) oraz niewielkich ilości
innych produktów organicznych, która jest produktem ubocznym powstającym
w procesie wytwarzania benzyny syntetycznej.
∙ Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia
2008 r., mieszaninę składającą się z alkoholu etylowego (powyżej 90,0%), wody
(poniżej 7,4%), glikolu etylenowego (1,3%) i butanonu (1,3%), klasyfikuje się do
kodu CN 2207 20 00.
∙ Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 211/2012 z dnia
12 marca 2012 r., mieszaninę 70% alkoholu etylowego i 30% benzyny klasyfikuje się do kodu CN 2207 20 00.
∙ Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 70/2013 z dnia
23 stycznia 2013 r., mieszaninę 90% alkoholu etylowego i 10% eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) klasyfikuje się do kodu CN 2207 20 00.
Jak z powyższego wynika, problem nie polega na niejasnych przepisach dotyczących klasyfikacji skażonego alkoholu etylowego, tylko na ich niewłaściwym zastosowaniu przez podmioty.
Odnośnie natomiast do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sygn. akt I SA/Bd 277/15, którym uchylona została interpretacja indywidualna
należy podnieść, iż nie jest on prawomocny. Po dokonaniu analizy tego wyroku podjęto
decyzję o przygotowaniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ponadto wyrok ten potwierdza, że podmiot który złożył skargę na interpretację indywidualną nie produkuje wyrobów, które klasyfikowane są według kodu CN 3814 20 00,
lecz wyroby klasyfikowane według CN 2207 20 00, tj. jako alkohol etylowy skażony.
W odpowiedzi na pytanie, jak resort szacuje skalę nieprawidłowości w zakresie alkoholu całkowicie skażonego, częściowo skażonego w kraju oraz alkoholu zawartego w produktach przemysłowych sprowadzanych z zagranicy należy wyjaśnić, co następuje.
Skala obrotu alkoholem skażonym całkowicie (w szczególności skażonym wg procedur węgierskiej lit. c i słoweńskiej) zmieniła się po 1 lipca 2013 r., tj. od kiedy na
terytorium Polski nie można skażać alkoholu całkowicie innymi procedurami, niż procedury polskie oraz euroskażalnikiem. Alkohol skażony całkowicie wg procedur węgierskiej lit. c i słoweńskiej zaczął być nabywany wewnątrzwspólnotowo z tych państw
członkowskich.
Wzrost nabyć alkoholu całkowicie skażonego z Węgier odnotowano od pierwszych
miesięcy 2015 r. Powodem tego było podjęcie kontroli u producentów tzw. rozpuszczalników i rozcieńczalników, kiedy to po 1 lipca 2013 r. organy podatkowe odnotowały znaczny wzrost produkcji wyrobów chemicznych wyprodukowanych na bazie
częściowo skażonego alkoholu, klasyfikowanych przez producentów, jako rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do pozycji CN 3814. W 2014 r. przeprowadzono ogólnopolskie, skoordynowane działania kontrolne w podmiotach zużywających ww. wyroby
chemiczne oraz w hurtowniach chemicznych. Stwierdzono, że hurtownie chemiczne
sprzedały ponad 7 mln litrów ww. wyrobów chemicznych na podstawie paragonów
fiskalnych, w tym jednorazowych transakcjach po 1 000 i więcej litrów.
Jednocześnie należy wskazać, iż w czerwcu 2013 r. w porównaniu do maja 2013 r.
produkcja alkoholu całkowicie skażonego wg procedur słoweńskiej i węgierskiej lit. c
wzrosła o 94% i wyniosła ponad 3 mln litrów 100% alkoholu całkowicie skażonego.
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Odnośnie do produktów przemysłowych wyprodukowanych na bazie alkoholu skażonego, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych, Służba Celna dokonała
analizy obrotu środkami odkażającymi do dezynfekcji klasyfikowanych do podpozycji
3808 94. W chwili obecnej środki te nie stanowią zagrożenia dla nielegalnego odzyskiwania alkoholu. Jednocześnie nadmienię, iż oprócz powyższego segmentu, Służba
Celna na bieżąco monitoruje inne segmenty z obszaru wyrobów alkoholowych.
Szacunki szarej strefy w 2014 r. określa się na poziomie ok. 9%. Szarą strefę
oprócz alkoholu odkażonego (ok. 5%) stanowią wg szacunków KPMG z 2012 r.: alkohol przeniesiony przez granicę przez tzw. mrówki ok. 2,0%, alkohol przemycony przez
grupy zorganizowane ok. 0,6%, oraz pozostały alkohol (bimbrownictwo, kradzieże)
ok. 1,1%.
W odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie działań kontrolnych Służby Celnej oraz
innych państwowych organów Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne
pod kątem opracowania założeń wyjaśniających przepisy podatkowe i jednocześnie
uszczelniające system prawa należy ponownie wskazać, iż obowiązujące w kraju przepisy ustawy o podatku akcyzowym dotyczące alkoholu etylowego całkowicie i częściowo skażonego stanowią implementację dyrektywy Rady 92/83/EWG. Na mocy
przedmiotowych przepisów przypadku, gdy alkohol etylowy skażony jest odpowiednio
zgodnie z rozporządzeniem unijnym w zakresie alkoholu etylowego całkowicie skażonego lub rozporządzeniem krajowym w przypadku alkoholu etylowego częściowo
skażonego oraz w tym drugim przypadku zostanie zużyty do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a nie alkoholu etylowego, to będzie korzystał
ze zwolnienia od akcyzy. Nie ma natomiast zastosowania zwolnienie w przypadku, gdy
z częściowo skażonego alkoholu etylowego uzyskuje się wyrób również klasyfikowany
do poz. CN 2207. Uzyskuje się bowiem wyrób klasyfikowany do poz. CN 2207 o nazwie własnej (np. rozpuszczalnik, rozcieńczalnik) i nie dochodzi do uzyskania innego
wyrobu niż ten, który służył do jego wyprodukowania (z alkoholu etylowego skażonego
klasyfikowanego do poz. CN 2207 uzyskiwany jest również alkohol etylowy skażony
klasyfikowany do poz. CN 2207, który z uwagi na swoje właściwości nazywany jest
rozcieńczalnikiem, rozpuszczalnikiem). Zwolnienie od akcyzy nastąpi dopiero wtedy,
gdy taki wyrób przeznaczony zostanie do produkcji produktów nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi, niebędących alkoholem etylowym.
Jednocześnie mając na celu uszczelnienie systemu zwolnień alkoholu częściowo
skażonego zainicjowany został proces zmierzający do zmiany rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy. Zmiana
obejmuje określenie nowej listy skażalników dla częściowego skażania alkoholu etylowego dla celów zwolnienia od akcyzy. Zakładane jest przy tym zmniejszenie liczby
obowiązujących skażalników dla skażania częściowego alkoholu etylowego, wprowadzenie nowych mieszanin środków skażających i przyporządkowanie ich do poszczególnych branż zużywających częściowo skażony alkohol etylowy. Mając na uwadze,
iż planowane skażalniki dla częściowego skażania alkoholu dla celów zwolnienia od
akcyzy nie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego obecnie, na wniosek Ministra Finansów, trwają prace legislacyjne nad zmianą
przedmiotowego rozporządzenia. Po ich zakończeniu niezwłocznie rozpoczną się prace
legislacyjne nad odpowiednią zmianą ww. rozporządzenia Ministra Finansów regulującego kwestie skażalników alkoholu etylowego do celów zwolnienia od podatku
akcyzowego.
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jarosław Neneman
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach w naszym kraju realizowano wielki program modernizacji linii kolejowych o podstawowym znaczeniu dla sieci transportu kolejowego w Polsce. Dzięki temu z roku na rok następuje odradzanie i rozwój kolejnictwa. Cieszę się z każdej nowej inwestycji, każdego nowego szybkiego
połączenia kolejowego. Wiem, że w najbliższych latach będą modernizowane
także linie kolejowe w województwie pomorskim.
Jedną z takich linii jest linia kolejowa Lębork – Łeba. W przeszłości obsługiwała ona ogromny ruch pasażerski nie tylko jeśli chodzi o relacje lokalne,
ale także jeśli chodzi o relacje o zasięgu ogólnopolskim. Przed laty codzienne
połączenia, w okresie letnim z Warszawą, Bielsko-Białą, Wrocławiem czy
Krakowem, były normalnością. Niestety ze względu na zły stan techniczny
tej drogi ruch ten stopniowo ograniczano, czas przejazdu na tym krótkim odcinku wzrósł do ponad godziny. Dojazdy do szkół i pracy zaczął obsługiwać
transport drogowy.
Jestem przekonany, że linia Lębork – Łeba będzie odgrywała bardzo
ważną rolę w transporcie kolejowym. Cieszę się, że została uwzględniona
w planie remontu i modernizacji Polskich Linii Kolejowych. Proszę, aby stała
się jednym z priorytetów inwestycyjnych.
Szanowna Pani Minister, zwracam się do Pani z następującymi pytaniami.
1. Kiedy rozpocznie się realizacja tej inwestycji i jakie osiągnie parametry po zakończeniu prac?
2. Kiedy prace na tym odcinku zostaną zakończone i czy obejmą także
odnowę przystanków i stacji kolejowych?
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane oświadczenie Pana Kazimierza Kleiny, Senatora RP,
złożone na 78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r., w sprawie realizacji inwestycji na odcinku Lębork – Łeba linii kolejowej nr 229, przekazuję poniższą informację.
Obecnie trwa weryfikacja rzeczowo-finansowa oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim projektów zgłoszonych do finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Jednym ze zgłoszonych projektów jest „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba”.
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Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2018–2020. Zakres inwestycji,
w tym parametry techniczne linii, zostanie określony w studium wykonalności. Bezpośrednimi celami projektu są m.in.: skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie konkurencyjności kolejowych przewozów pasażerskich względem transportu drogowego
oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sławomir Żałobka
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy,
Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraski,
Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka
oraz Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z ważniejszych celów, przed
którymi stoi UE oraz rząd RP. Dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych powinna być podstawą bezpieczeństwa i niezależności polskiej gospodarki. Jednym z kierunków dywersyfikacji dostaw jest rozwijana od kilku
lat przez Polskę i Ukrainę inwestycja w postaci rurociągu Odessa – Brody
– Płock, wpisującego się w ideę Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy
Naftowej (EAKTR).
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie środki finansowe – publiczne i prywatne, polskie i unijne – zostały zaangażowane w latach 2003–2014 na inwestycje związane z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock,
a jakie zyski bądź straty poniosły polskie firmy i instytucje, w tym państwowe, zaangażowane w inwestycje dotyczące transportu ropy naftowej rurociągu Odessa – Brody – Płock?
2. Czy projekt EAKTR jest jeszcze aktualny? Czy odcinek Brody – Płock
będzie kontynuowany?
3. Jakie podmioty uczestniczą w zaangażowaniu kapitałowym w MPR
Sarmatia Sp. z o.o.? Jak zmieniało się zaangażowanie tych podmiotów?
4. Czy kontynuacja projektu rurociągu Odessa – Brody – Płock ma sens
w świetle obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie?
Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o podanie kalendarium oraz listy
osób i instytucji decydujących o inwestycjach związanych z realizacją rurociągu Odessa – Brody – Płock.
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima		
Andrzej Matusiewicz		
Waldemar Kraska		

Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
MINISTRA
SKARBU PAŃSTWA
Warszawa, 19 sierpnia 2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
wobec oświadczenia złożonego przez senatorów Macieja Klimę, Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraskę, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka
i Grzegorza Wojciechowskiego na 78. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 10 lipca 2015 r., uprzejmie informuję, jak niżej.
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Udzielając odpowiedzi na przedstawione w oświadczeniu pytania w pierwszej kolejności wskazuję, że aktem notarialnym z dnia 12.07.2004 r. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA (dalej: PERN) i ukraińskie przedsiębiorstwo O.S.A. Ukrtransnafta założyło spółkę pod nazwą Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Sarmatia” (dalej:
Sarmatia). Celem utworzonego podmiotu jest przeanalizowanie możliwości przedłużenia rurociągu naftowego Odessa – Brody w kierunku Polski jako części przyszłego
Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (dalej: EAKTR). Kapitał zakładowy wynosił 2.000,000 zł, a udziały należały po połowie do PERN „Przyjaźń” SA
i O.S.A. Ukrtransnafta.
1. W zakresie postawionego w oświadczeniu pytania pierwszego dotyczącego zaangażowania środków finansowych w latach 2003–2014 na inwestycje związane z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody
– Płock informuję, że dla zapewnienia realizacji zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo, będącego
częścią EAKTR, kilkakrotnie podwyższany był jej kapitał zakładowy:
a) W 2007 roku podwyższono kapitał zakładowy do 9.000.000,00 zł (tj. o kwotę
7.000.000,00 zł).
b) W dniu 20.01.2010 r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Sarmatia o podwyższeniu kapitału zakładowego
Spółki o kwotę 5.000.000 zł (do kwoty 14.000.000 zł).
c) W dniu 05.04.2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR Sarmatia podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty
14.000.000 zł do kwoty 20.000.000 zł, tj. o kwotę 6.000.000 zł w celu realizacji następnych zadań przewidzianych w planie przygotowania projektu
budowy rurociągu naftowego Brody – Płock.
d) W dniu 25.06.2012 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sarmatia podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 60.000 zł.
e) W dniu 29.10.2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Sarmatia w porządku obrad przewidywało punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 78.520.000 zł.
Przedmiotowa uchwała nie została jednak podjęta.
f) W dniu 12.03.2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Sarmatia podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty
20.060.000 złotych do kwoty 23.709.500 złotych, tj. o kwotę 3.649.500 złotych, poprzez ustanowienia 7.299 nowo utworzonych udziałów po 500 złotych każdy.
2. Ustosunkowując się do pytania dotyczącego aktualności projektu EAKTR informuję, że Spółka MPR Sarmatia sp. z o.o. została powołana wyłącznie w celu
przygotowania feasibility study projektu nowego korytarza transportowego ropy naftowej i regionu Morza Kaspijskiego na rynek europejski i rynki
międzynarodowe przez Republikę Azerbejdżanu, Gruzję, Ukrainę i Rzeczpospolitą Polską. Aktualnie spółka kontynuuje prace związane z realizacją zadań
związanych z przygotowaniem ww. projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Adamowo. W chwili obecnej najistotniejszą kwestią jest dokonanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu.
3. W zakresie pytania dotyczącego zaangażowania kapitałowego w spółce Sarmatia przedstawiam informację na temat kształtowania się zaangażowania kapitałowego w Spółce.
W chwili utworzenia spółki Sarmatia w 2004 r. kapitał zakładowy wynosił
2.000.000 zł, a udziały należały po połowie do PERN „Przyjaźń” SA i O.S.A. Ukrtransnafta.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w 2007 r. do kwoty 9.000.000 zł
(o kwotę 7.000.000 zł) udział w kapitale zakładowym poszczególnych podmiotów
przedstawiał się następująco:
∙ PERN „Przyjaźń” SA (24,75%),
∙ SOCAR (24,75%) – podmiot azerski,
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∙ O.S.A. Ukrtransnafta (24,75%) – podmiot ukraiński,
∙ GOGC (24,75%) – podmiot gruziński,
∙ AB Klaipedos Nafta (1%) – podmiot litewski.
Podwyższenie kapitału zakładowego w 2010 r. do kwoty 14.000.000 zł nie wpłynęło na zmianę udziału poszczególnych udziałowców w kapitale zakładowym.
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w 2012 r. do kwoty 20.000.000,00 zł
nowe udziały w spółce Sarmatia zostały objęte przez następujących dotychczasowych
udziałowców:
– SOCAR,
– Ukrtransnafta,
– PERN „Przyjaźń” SA.
Każdy z udziałowców objął udziały wartości 2.000.000 zł. W wyniku objęcia nowych
udziałów przez PERN, Ukrtransnaftę i SOCAR, udział AB „Klaipedos Nafta” w kapitale
zakładowym MPR Sarmatia zmniejszył się do 0,7%.
W wyniku podwyższenia udziału w dniu 25.06.2015 r. o kwotę 60.000.00 zł
wszystkie nowo utworzone udziały objęło AB „Klaipedos Nafta”, tym samym udział
ww. podmiotu w kapitale zakładowym Spółki ponownie osiągnął 1%.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sarmatia w dniu 12.03.2015 r. do
kwoty 23.709.500 złotych ukształtowało aktualną strukturę kapitałową Spółki, która
przedstawia się w sposób wskazany w tabeli poniżej.
Nazwa udziałowca

Udział
w kapitale zakładowym

PERN „Przyjaźń” SA

27,24%

„Ukrtransnafta” OSA

27,24%

State Oil Company of Azerbaijan Republic

27,24%

„Gruzińska Korporacja Naftowo-Gazowa” Sp. z o.o.

17,27%

AB „Klaipedos Nafta”

1,00%

Razem

100%

4. Ustosunkowując się do pytania postawionego w ww. oświadczeniu senatorów
w zakresie sensu realizacji projektu rurociągu Odessa – Brody – Płock wobec
sytuacji politycznej na Ukrainie informuję, że spółka Sarmatia aktualnie prowadzi wyłącznie prace studialne związane z przygotowaniem projektu budowy
rurociągu naftowego Brody – Adamowo. Z uwagi na zmianę uwarunkowań międzynarodowych wymaga opracowania dodatkowych analiz. W tym kontekście
spółka MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację inwestycji wystąpiła w 2015 r. o podniesienie kapitału zakładowego m.in. w celu uaktualnienia
studium wykonalności projektu, z uwagi na cofnięcie pierwotnie przeznaczonych na projekt środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POliŚ) oraz zmianę otoczenia
międzynarodowego (spółka PERN „Przyjaźń” SA – udziałowiec spółki MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału w dniu 12 stycznia
2015 r.). Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie
dodatkowych analiz, które pozwolą określić zasadność realizacji inwestycji
w zmienionym otoczeniu zewnętrznym. W efekcie odpowiedź na zadanie pytania będzie możliwa dopiero po zakończeniu ww. analizy. Jednocześnie należy
podkreślić, że dotychczas zajmowane stanowisko nie uległo zmianie, Polska
popiera komercyjną budowę rurociągu. Realizacja inwestycji została uwzględniona w strategicznym dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego Polski („Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”). Projekt jest wspierany
także przez Polskę na forum międzynarodowym, w tym został umieszczony na
pierwszej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej (PCI –
Projects of Common Interest) oraz na liście Projektów Zainteresowania Wspólnoty Energetycznej (PECI – Projects of Energy Community Interest). Dodatkowo
należy wskazać, iż w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad dokumentem
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„Polityka energetyczna Polski do 2050 roku”, gdzie kwestia dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej do Polski jest również poruszana. Dokument w dniu 7 sierpnia 2015 r. został przekazany do konsultacji społecznych.
W zakresie kalendarium prac nad realizacją inwestycji należy zaznaczyć, że realizacja tego projektu realizowana jest w oparciu o dwa dokumenty międzyrządowe
(Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie użytkowania
urządzeń systemu transportu węglowodorów Odessa – Brody i ich integracji z polskimi urządzeniami z dnia 26 listopada 2003 r.; Umowa między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministerstwem Gospodarki RP i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym z dnia
10 października 2007 r.). Na podstawie stosownych dokumentów doszło do powołania
spółki Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” Sp. z o.o., której
celem było przygotowanie projektu do realizacji. Projekt był wpisany na listę podstawową POIiŚ, a na jego dofinansowanie została wstępnie zarezerwowana ze środków
unijnych kwota 495 mln PLN. Z uwagi na objęcie projektu ww. programem inwestycja
podlegała bieżącemu monitorowaniu. Biorąc pod uwagę duże ryzyko braku realizacji
inwestycji w perspektywie finansowej 2007–2013, tj. do końca 2015 r. (zakończenie
rzeczowe i finansowe realizacji projektu musi nastąpić do 31 grudnia 2015 r.) oraz
wynikające opóźnienia w zakresie realizacji harmonogramu prac, dążąc do pełnego
wykorzystania środków finansowych w ramach POIiŚ Ministerstwo Gospodarki rekomendowało przesunięcie całości środków finansowych zarezerwowanych wstępnie
na projekt budowy rurociągu Brody – Adamowo na inne, bardziej zaawansowane inwestycje energetyczne (przeniesienie projektu na listę rezerwową w ramach POIiŚ).
Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 21 listopada 2013 r. zaktualizowało Listę Projektów Indywidualnych dla POIiŚ, na której projekt budowy rurociągu Brody – Adamowo znalazł się na liście rezerwowej. Decyzje były więc w dużej
mierze efektem procesu przygotowania projektu realizowanego przez MPR „Sarmatia”
Sp. z o.o.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą satysfakcjonujące dla Panów Senatorów.
Z poważaniem
MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Zdzisław Gawlik
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Oświadczenie senatorów Macieja Klimy,
Andrzeja Matusiewicza oraz Waldemara Kraski
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
Polska, jak wiele krajów Europy Środkowej, odczuwa zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, nasilające się zwłaszcza w związku z konfliktem na
Ukrainie. Cięcia w ostatnich latach w zakresie wydatków obronnych wielu
krajów NATO i wzrost wydatków na obronę FR zmieniają równowagę sił na
niekorzyść NATO w Europie. Wypowiedzi wielu polityków, generałów, ale
także prowokacje militarne ze strony Federacji Rosyjskiej budzą niepokój
w NATO, w UE. FR narusza traktat o konwencjonalnych siłach w Europie,
CFE, łamie traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego
zasięgu, INF.
W jednym z wywiadów gen. Hans-Lothar Domröse wyraził pogląd, że
„jakkolwiek NATO jest zawsze gotowe do obrony, to dla każdego kraju najważniejszym priorytetem jest zdolność do samodzielnej obrony. Pomoc może
mieć zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego charakter polityczny,
humanitarny lub wojskowy”. Gen. Waldemar Skrzypczak zauważył, że Rosjanie dojdą do Warszawy w ciągu trzech, czterech dni, a przerzut wojsk
europejskich sojuszników Polski trwałby trzy, cztery tygodnie, a amerykańskich nawet trzy miesiące. „NATO może się spóźnić z pomocą dla Polski”.
„Nasz kraj musi być przygotowany na scenariusz najbardziej kryzysowy,
czyli wojny na dużą skalę, bo NATO może się mocno spóźnić z pomocą dla
Polski” – przekonywał emerytowany generał dywizji Leon Komornicki podczas debaty „Stan sił obronnych RP”. Były dowódca generalny Rodzajów
Sił Zbrojnych gen. broni Lech Majewski – w artykule „Na wojnę musimy być
przygotowani” mówi, podobnie jak wielu innych generałów czynnej służby,
o licznych programach modernizacyjnych i podjętych reformach w SZ RP. Natomiast liczne grono generałów w stanie spoczynku zwraca uwagę na wiele nieprawidłowości, zaniedbań, wręcz braków w polskiej armii. Szanowna
Pani Premier, jaka jest więc prawda o SZ RP? Dlaczego w latach 2008–2014
nie zrealizowano zapisanych w ustawach budżetowych 8–10 miliardów zł
w dziale przeznaczonym dla MON?
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące
pytania i opinie w następujących kwestiach.
1. Czy SZ RP są w stanie, a jeśli tak, to ewentualnie przez jaki okres, stawiać zbrojny opór, bronić samodzielnie terytorium RP przed agresją zbrojną
ze strony innych państw?
2. Jakie działania podejmowane są w celu poprawy edukacji obronnej
w szkolnictwie średnim, wyższym?
3. Jakie działania podejmuje rząd RP w celu rozwoju wojsk obrony terytorialnej? Jaką rolę odgrywa OTK i jakie ma znaczenie dla sił obronnych
Polski w ocenie i opinii MON?
4. „Rezerwiści nie wygrają wojny. Teraz liczy się żołnierz zawodowy” –
takie stanowisko prezentuje w wywiadzie medialnym jeden z podsekretarzy
stanu w MON w br. Jakie jest stanowisko rządu RP, MON w tym zakresie?
Przecież „armia bez zaplecza rezerw osobowych, w tym także oficerów, jest
armią jednorazowego użytku”. Jak często aktualizowane są dane o liczbie
zdolnych do noszenia broni (kat. A, B, wiek 18–60, wypadki, choroby przewlekłe, emigracja)?
5. Czy w latach 2008–2014 rozwój strategii obronnej RP, rozwój potencjału militarnego, wydatków na obronę przyczyniły się do rozwoju sił obronnych skutecznie przeciwdziałających ewentualnemu agresorowi?
6. Jak rozwijane są systemy innowacyjności w przemyśle obronnym,
MON, kto je nadzoruje, ewentualnie koordynuje? Czy prawdą jest, że Polska w latach 2003–2007 zajmowała piętnaste miejsce na liście eksporterów
uzbrojenia, a w latach 2008–2012 spadła na pozycję dwudziestą trzecią,
a w zakresie importu uzbrojenia zanotowano w latach 2008–2012 spadek aż
o 47% w porównaniu z latami 2003–2007?
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7. W jakim zakresie polski przemysł obronny jest w stanie sprostać
potrzebom SZ RP, w tym również w warunkach wojennych? Ile uczelni
wyższych (technicznych) ma zawarte umowy z MON oraz przemysłem
obronnym?
8. Od kilku lat obserwujemy zły stan OC, według NIK nie podjęto wystarczających działań w zakresie cyberbezpieczeństwa RP. Jakie działania
planuje podjąć rząd RP w celu poprawy tej sytuacji?
9. Czy w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP
istnieją opóźnienia? A jeśli tak, to w jakich ewentualnie planach operacyjnych? Czy i kiedy, ewentualnie przez kogo, został przeprowadzony audyt
zewnętrzny w MON oceniający PMT SZ RP?
Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska

Odpowiedź
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2015.08.17
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezes Rady Ministrów, na oświadczenie złożone
przez Pana Senatora Macieja Klimę, wspólnie z innymi senatorami, podczas 78. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lipca br., w sprawie obrony
terytorium kraju (BPS/043-78-3364/15), uprzejmie proszę o przyjęcie następującego
stanowiska w tej sprawie.
Siły Zbrojne RP utrzymują i rozwijają posiadane oraz budują nowe zdolności operacyjne, realizując w ten sposób konstytucyjne zadania związane z obroną terytorium
kraju. Czynią to w oparciu o dziesięcioletnie programy rozwoju oraz wynikające z nich
plany. Programy i plany bazują na planach operacyjnego użycia armii w ramach tzw.
operacji obronnej. Dodatkowo uwzględnia się w nich udział komponentu sił NATO.
Szczegółowe informacje dotyczące problematyki operacyjnego użycia Sił Zbrojnych RP
– ze względu na ważny interes bezpieczeństwa państwa oraz obowiązujące przepisy
w zakresie ochrony informacji niejawnych – stanowią dane ustawowo chronione i nie
podlegają upowszechnianiu.
Odnosząc się do pytania dotyczącego edukacji obronnej pragnę poinformować,
że narodowe dokumenty strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, tj. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, zatwierdzona przez prezydenta 5 listopada 2014 oraz
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022, przyjęta przez Radę
Ministrów uchwałą z dnia 9 kwietnia 2013 r., traktują edukację obronną jako element
budowania potencjału społecznego oraz instrument gwarantujący społeczne i polityczne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa.
Resort obrony narodowej, w zakresie swej właściwości, podejmuje szereg działań
sprzyjających edukacji obronnej wśród społeczeństwa, w tym potencjalnych kandydatów na żołnierzy zawodowych.
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W celu stworzenia podstaw dla lepszego przygotowania młodzieży szkolnej w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej, w tym wprowadzenia do
ramowego planu nauczania w gimnazjum oraz liceum zajęć o nazwie Edukacja dla
Bezpieczeństwa, w dniu 21 października 2008 r. zawarte zostało stosowne porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Obrony Narodowej. Wymiernym efektem współpracy Sił Zbrojnych RP z placówkami edukacyjnymi
jest stale rosnąca liczba szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej (w 2012 r. – 216 szkół, w 2013 r. – 231, a w 2014 r. – 356). W szkołach
tych funkcjonuje 1340 klas mundurowych (wojskowych, policyjnych, pożarniczych,
Straży Granicznej), liczących łącznie ponad 33 tys. uczniów). Zgodnie z porozumieniem o współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej i organizacyjno-logistycznej resort obrony narodowej czyni stałe wysiłki w celu
wzbogacania form wsparcia dla tego rodzaju klas.
Na podstawie zawieranych porozumień ze szkołami oraz w oparciu o plany współpracy, dowódcy jednostek wojskowych mogą np. skierować podległą kadrę do udziału
w zajęciach szkolnych, udzielić pomocy logistycznej i organizacyjnej w realizacji projektów edukacyjnych, prowadzić obozy szkoleniowe na poligonach wojskowych, czy
uczestniczyć w tworzeniu programów kształcenia klas o profilu wojskowym.
Ponadto wiele organizacji, w oparciu o zawarte porozumienia, może prowadzić
szkolenia, zawody sportowo-obronne, organizować obozy rekreacyjno-szkoleniowe,
dążyć do rozwijania sprawności fizycznej i predyspozycji młodzieży do służby wojskowej oraz umiejętności specjalistycznych przydatnych w wojsku. Ministerstwo
Obrony Narodowej, w oparciu o zawarte porozumienia, od wielu lat wspiera organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne z zakresu obronności
i bezpieczeństwa, w tym organizację obozów o charakterze proobronnym, zawodów
i mistrzostw sportowo-obronnych dla młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych oraz uczniów klas mundurowych, a także szkoleń strzeleckich, spadochronowych, nurkowych dla młodzieży. Wspiera również logistycznie placówki
oświatowe (np. w 2014 r. otrzymały one nieodpłatnie mienie ruchome o wartości
ponad 16 mln zł).
Ważnym wydarzeniem, zacieśniającym współpracę resortu ze szkołami, było przeprowadzenie w październiku 2014 r. przez resort obrony narodowej kolejnej, piątej
edycji Forum dla przedstawicieli szkół realizujących innowacyjne programy przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa. Tematem wiodącym spotkania był
praktyczny wymiar współpracy jednostek wojskowych i organizacji pozarządowych ze
szkołami. Omówiono również ujednolicenie programu szkolenia młodzieży w ramach
realizacji innowacji pedagogicznych.
Jeżeli chodzi o szkolenie wojskowe studentów informuję, że obecnie prowadzi
się ochotnicze kształcenie wojskowe studentów w ramach służby przygotowawczej
do poziomu podoficerów, kończące się mianowaniem na stopień wojskowy starszego
szeregowego, z jednoczesnym przeznaczeniem do mianowania na pierwszy stopień
podoficerski. Dzięki zmianom w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827)
skróceniu uległ czas służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących innowacyjne lub eksperymentalne programy przysposobienia obronnego lub
edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli
odpowiednią liczbę godzin szkolenia. Istnieje możliwość uwzględnienia w przyszłym
procesie szkolenia wojskowego wiedzy zdobytej w szkołach (klasach) realizujących
elementy programu szkolenia wojskowego.
W celu unormowania szkolenia poza szkołami wojskowymi (ośrodkami szkolenia) wydane zostały w resorcie obrony narodowej stosowne decyzje, m.in. w zakresie
skrócenia programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
czy też minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych. Ponadto, powstało Biuro do Spraw Proobronnych, jako jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa
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m.in. w sprawach standaryzowania i koordynowania procesu kształcenia wojskowego
poza resortem obrony narodowej oraz realizacji zadań dotyczących wspierania i popularyzacji edukacji obronnej w społeczeństwie.
Odnosząc się do pytania dotyczącego rozwoju wojsk obrony terytorialnej informuję, że obrona terytorialna, stanowiąca element systemu obrony państwa nie zniknęła
z obszaru odpowiedzialności resortu obrony narodowej i nadal funkcjonuje w Siłach
Zbrojnych RP. Funkcjonują struktury organizacyjne, które posiadają komórki wewnętrzne odpowiedzialne za planowanie, koordynację i użycie wojsk Obrony Terytorialnej, zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny.
W ostatnim czasie została zatwierdzona „Koncepcja doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych”, zgodnie z którą planuje się dokonać podziału zadaniowego i organizacyjnego jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP na komponent
operacyjny oraz komponent terytorialny. Komponent terytorialny będą stanowiły
terytorialne oddziały i pododdziały, usytuowane logistycznie i szkoleniowo przy wytypowanych jednostkach wojskowych. Struktura i stan liczebny jednostek obrony
terytorialnej będzie zróżnicowany, w zależności od potrzeb, zagrożeń i związanych
z tym zadań. Stanowiska na potrzeby utworzenia komponentu terytorialnego zostaną wydzielone z obecnego stanu etatowego Sił Zbrojnych RP. Komponent operacyjny nadal będzie stanowił zasadniczy trzon organizacyjno-strukturalny, zadaniowy i uzupełnieniowy Sił Zbrojnych RP. Natomiast komponent terytorialny będzie
przeznaczony w pierwszej kolejności do realizacji części zadań w ramach militarnej
obrony obszaru kraju oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych. Kwestia
ewentualnej dalszej rozbudowy tego komponentu zostanie rozstrzygnięta w trakcie
średniookresowego planowania rozwoju Sił Zbrojnych RP, poprzedzonego dokonaniem odpowiednich, wielostronnych analiz, prognoz oraz określeniem potrzeb operacyjnych.
W zakresie pytania dotyczącego rezerwistów informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 1
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej powszechnemu
obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek
i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku – począwszy od dnia, w którym
kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia.
Zarządzanie zasobami wchodzi w skład systemu mobilizacyjnego Sił Zbrojnych RP
i obejmuje m.in. zarządzanie rezerwami osobowymi. Zgodnie z przyjętym modelem,
żołnierze rezerwy po mobilizacji stanowią zasadniczą część stanu osobowego rozwiniętych sił. Terenowe organy administracji wojskowej (szefowie wojewódzkich sztabów
wojskowych oraz wojskowi komendanci uzupełnień) realizują zadania zapewniające
uzupełnienie potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa, a także administrują rezerwami osobowymi. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu
centralnym, w ramach udostępniania danych osobowych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazywane są dane ze zbiorów Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności oraz Krajowego Rejestru Karnego, pozwalające na aktualizowanie
danych o liczbie osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Dane te są aktualizowane cyklicznie – raz w miesiącu – na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem
Sprawiedliwości. Dodatkowo, ewidencja wojskowa jest zakładana lub aktualizowana,
w tym również w zakresie zdolności do czynnej służby wojskowej, podczas kwalifikacji
wojskowej, uregulowanej również w ww. ustawie.
Ponadto, w ewidencji wojskowej przetwarzane są dane dotyczące żołnierzy rezerwy,
których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej
pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Żołnierzy tych przeznacza się
do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska
służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki
wojskowej i występują w czasie wojny. W ten sposób zapewnione jest uzupełnienie
potrzeb osobowych jednostek wojskowych.
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Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że resort obrony narodowej realizuje zadania, których celem jest zapewnienie „zaplecza rezerw osobowych”, w tym
w szczególności uzupełnienie stanu osobowego jednostek wojskowych oraz gromadzenie rezerw osobowych odpowiednio wyszkolonych na potrzeby jednostek rozwijanych
w czasie mobilizacji i w czasie wojny. Podkreślenia wymaga, że w Ministerstwie Obrony Narodowej w 2014 r. przeprowadzona została kontrola Najwyższej Izby Kontroli
dotycząca „Przygotowania rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, obejmująca lata 2013–2014, która zakończyła
się oceną pozytywną. Nie stwierdzono systemowych nieprawidłowości. Wskazano jedynie kierunki doskonalenia systemu w zakresie przygotowania rezerw osobowych na
potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.
Odpowiadając na pytanie dotyczące rozwoju strategii obronnej informuję, że w latach 2008–2014 zostały opracowane dwa wspomniane już wyżej narodowe dokumenty strategiczne, tj. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz Strategia rozwoju
systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022. Pierwszy z nich w sposób całościowy
i merytorycznie spójny ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Natomiast druga wymieniona strategia wpisana jest w rządowy
system zarządzania rozwojem kraju. Kierunki działań państwa w niej przedstawione
zorientowane są na dwie naczelne zasady: efektywności i spójności. Efektywność jest
osiągana poprzez podnoszenie sprawności zasadniczych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego. Zadania Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP są realizowane zgodnie z uchwałą Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września
2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ”Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych” (M. P. Nr 796
ze zm.). Celem tych zadań jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego poprzez
realizację zadań rzeczowych (modernizacja techniczna) wpływających na utrzymanie
i rozwój poszczególnych zdolności operacyjnych.
Nawiązując do pytania o systemy innowacyjne w przemyśle obronnym informuję,
że resort obrony narodowej jest żywotnie zainteresowany rozwojem rodzimego przemysłu obronnego, gdyż stanowi on naturalne logistyczne zaplecze Sił Zbrojnych RP.
Działania zmierzające do zwiększenia innowacyjności oraz transferu nowoczesnych
technologii do tego przemysłu muszą jednak być prowadzone przede wszystkim przez
niego samego. Osiągnięcie wymaganego poziomu technologicznego można osiągnąć
poprzez rozwój własnych rozwiązań, pozyskanie technologii w drodze ich zakupu wraz
z licencją na produkcję oraz szeroko rozumianą współpracę międzynarodową przy prowadzeniu takich prac, np. na forum Europejskiej Agencji Obrony. Osiągnięcie takich
zdolności często wiąże się w początkowym etapie rozwoju z koniecznością pozyskania
od zagranicznego dostawcy np. licencji na produkcję sprzętu wojskowego w kraju w ramach umów kompensacyjnych (offsetowych) lub wymogów związanych z „polonizacją”
produktu zakupionego przez MON. Zwiększenie innowacyjności poprzez prowadzenie
prac rozwojowych jest finansowane z różnych źródeł. Są to środki własne, pozyskane
w wyniku uczestnictwa w programach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach prac rozwojowych zlecanych przez Inspektorat Uzbrojenia, w wyniku wsparcia przez Ministerstwo Skarbu Państwa projektów badawczych, rozwojowych
i wdrożeniowych dotyczących uzbrojenia i sprzętu wojskowego lub innych dotacji,
w wyniku udziału w programach europejskich lub międzynarodowych (np. prowadzonych w ramach Europejskiej Agencji Obrony lub Europejskiej Agencji Kosmicznej).
Również techniczne instytuty badawcze będące w nadzorze Ministra Obrony Narodowej realizują prace w zakresie badań i rozwoju, których celem jest modernizacja lub
opracowanie nowych wzorów sprzętu wojskowego, w oparciu o środki pozyskiwane
z różnych źródeł, podobnie jak w przypadku podmiotów przemysłu obronnego.
W 2012 r. zostało podpisane przez Ministra Obrony Narodowej porozumienie
o współpracy z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, w skład której
wchodzi 21 uczelni technicznych oraz 5 uczelni stowarzyszonych. Ponadto, zarówno
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wojskowe, jak i cywilne uczelnie techniczne realizują w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju w obszarze obronności projekty badawczo-rozwojowe. Obecnie jest realizowanych 26 takich projektów, na łączną kwotę 843,6 mln zł.
Dodatkowo, dla wspierania innowacyjności w sektorze obronności, decyzją
Nr 213/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu
Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 195)
utworzono Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Jest to
instytucja właściwa do identyfikowania, analizowania oraz monitorowania rozwoju
innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu
wojskowego. Ponadto Inspektorat inicjuje oraz nadzoruje wybrane projekty badawcze
i rozwojowe, ukierunkowane na wdrożenie do sprzętu wojskowego nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, w celu podniesienia poziomu zdolności
operacyjnych Sił Zbrojnych RP.
Ponadto na straży innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospodarki
– jako celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa, a także wzmacniania przemysłowego potencjału obronnego – jako priorytetu umacniania zdolności państwa do
obrony, stoją także ww. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategia rozwoju
systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022.
Nawiązując do kwestii możliwości sprostania polskiego przemysłu obronnego potrzebom Sił Zbrojnych RP w różnych warunkach, pragnę podkreślić, że polski przemysł obronny pełni kluczową rolę w zabezpieczeniu potrzeb polskiej armii. Krajowe
podmioty przemysłu obronnego zaspokajają około 70% tych potrzeb czasu pokoju.
Zakupom sprzętu wojskowego, które służą ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa i obronności państwa, a które nie mogą być zrealizowane przez podmioty krajowego przemysłu obronnego, towarzyszą (przy spełnieniu pewnych warunków) umowy kompensacyjne (tzw. offset). Takie umowy umożliwiają pozyskanie przez
podmioty krajowe odpowiednich technologii i licencji dla zabezpieczenia eksploatacji
sprzętu wojskowego.
Podstawą do zaopatrywania Sił Zbrojnych RP w wyższych stanach gotowości obronnej państwa (tj. np. w „warunkach wojennych”) przez podmioty krajowego przemysłu
obronnego jest przyjmowany przez Radę Ministrów niejawny dokument „Program Mobilizacji Gospodarki” (PMG). W chwili obecnej obowiązuje PMG na lata 2013–2022,
a potrzeby w nim ujęte są corocznie aktualizowane.
W zakresie pytania dotyczącego cyberbezpieczeństwa informuję, że koordynacja
na szczeblu państwa działań w obszarze cyberbezpieczeństwa i cyberobrony nie znajduje się w chwili obecnej w kompetencji Ministra Obrony Narodowej. Niemniej jednak
w resorcie obrony narodowej nieprzerwanie od 2004 r. jest realizowanych szereg zadań
związanych z reagowaniem na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stale są rozwijane zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie obrony cybernetycznej, w szczególności w obszarze
utrzymania i rozwoju bezpieczeństwa cybernetycznego resortowych systemów łączności i systemów teleinformatycznych oraz zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. W tym celu, w 2013 r. utworzone zostało np. Narodowe Centrum Kryptologii, a obecnie trwają prace mające na celu wdrożenie w resorcie obrony narodowej
Doktryny cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, a także budowy w resorcie
obrony narodowej mechanizmów i systemów służących realizacji działań aktywnych
w cyberprzestrzeni, traktowanych jako element wsparcia działań konwencjonalnych.
Stale prowadzone są też w resorcie obrony narodowej prace badawczo-rozwojowe
w zakresie tworzenia nowych, narodowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa kryptologicznego. Najwyższa Izba Kontroli
pozytywnie oceniła aktywność resortu obrony narodowej w powyższym obszarze.
Odpowiadając na pytanie dotyczące ewentualnych opóźnień w realizacji planu
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP informuję, że do chwili obecnej zadania
z planu są realizowane zgodnie z ustanowionymi przez Radę Ministrów priorytetami oraz przyjętym harmonogramem wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych RP
nowego sprzętu wojskowego. Powodzenie realizacji planowanej modernizacji zależy
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od zdolności krajowego przemysłu zbrojeniowego do wdrażania nowych technologii,
umiejętności współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i co najważniejsze
– od realizacji zamówień w terminie i zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Proces
planistyczny zapewnia aktualizowanie tych wymagań i ich dostosowywanie do potrzeb
Sił Zbrojnych RP oraz możliwości pozyskania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym uzbrojenia i sprzętu wojskowego najnowszej generacji. Pragnę nadmienić,
iż w odniesieniu do realizacji centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji
technicznej sił zbrojnych przeprowadzana jest przez Najwyższą Izbę Kontroli coroczna
kontrola, realizowana w ramach oceny wykonania budżetu państwa.
Łączę wyrazy szacunku
z up. Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego
Postęp techniczny sprawia, że w najbliższej przyszłości możemy oczekiwać dalszego upowszechniania rozwiązań umożliwiających gromadzenie
i przetwarzanie szczególnego rodzaju danych osobowych, jakimi są dane biometryczne (na przykład linie papilarne, geometria twarzy lub dłoni, siatkówka
oka, głos). Nie ulega wątpliwości, że dane tego rodzaju będą wykorzystywane nie tylko przez podmioty publiczne (aktualnie na przykład na potrzeby wyrobienia paszportu), ale również przez podmioty prywatne. Potwierdzeniem
tej tezy niech będzie zapowiedź jednego z największych polskich banków
dotycząca wykorzystania danych biometrycznych do identyfikacji klientów.
Wskazany problem przestaje być zatem zagadnieniem czysto teoretycznym.
Bazując na obecnych doświadczeniach związanych ze skutkami nieuprawnionego dostępu do podstawowych danych osobowych, jak imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania lub zameldowania,
należy przypuszczać, że w przypadku kradzieży danych biometrycznych
skutki te mogą być znacznie bardziej dotkliwe. Pamiętać należy przy tym,
że podstawową cechą danych biometrycznych jest ich niezmienność. Proszę
Pana Ministra o dokonanie przeglądu obowiązujących aktualnie przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych w celu wypracowania takich rozwiązań prawnych, które umożliwią szczególną ochronę danych biometrycznych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 10 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 lipca 2015 r., dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Ryszarda Knosalę podczas 78. posiedzenia Senatu RP
w dniu 10 lipca 2015 r. (BPS/043-78-3365/15), uprzejmie informuję, że Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji z uwagą przygląda się rozwojowi wszelkich technologii, które mogą mieć potencjalnie wpływ na ochronę prywatności naszych obywateli. Kwestia technologii opartych na przetwarzaniu danych biometrycznych pojawia się w tym
kontekście od kilku lat, była też przedmiotem komentarzy doktryny oraz wyroków
sądowych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Od dawna nie jest więc już
zagadnieniem czysto naukowym, bądź teoretycznym. Przetwarzanie danych biometrycznych, w przypadku gdy spełniają one przesłanki z ustawowej definicji danych
osobowych, podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych i wymaga spełnienia przez administratora takich danych szeregu obowiązków.
Najpóźniej na rok 2018 przewidywane jest wejście w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych2, dostosowującego przepisy w zakresie ochrony danych osobowych do realiów technologicznych, w tym wyzwań stawianych przez rozwój
1
2

Por. Wyrok NSA w sprawie I OSK 249/09.
Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) COM(2012) 11 final.
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technologii opartych na biometrii i przetwarzaniu tzw. danych wrażliwych, które obejmują m.in. dane o stanie zdrowia i dane genetyczne. Samo rozporządzenie przewiduje
dwuletni okres vacatio legis na dostosowanie prawa krajowego w poszczególnych państwach członkowskich, w tym Polsce, do jego wymogów.
W związku z powyższym, przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przeglądowi pod kątem ich zgodności z nową unijną regulacją, zostanie
poddane nawet 300 aktów prawa krajowego z różnych działów administracji, zawierających odniesienia do ochrony danych osobowych. Pierwszy etap ww. przeglądu
już się rozpoczął i w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji gromadzone są
informacje z poszczególnych resortów odnośnie do tego, które akty prawne powinny
zostać objęte taką weryfikacją. Wejście w życie unijnego rozporządzenia doprowadzi
także do zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, dostosowując ją do obecnych
realiów technologicznych.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Jurand Drop
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Jak wynika z obowiązującej aktualnie podstawy programowej, dzieci
w klasach I–III powinny nabyć wiedzę w zakresie tego, do kogo mają się
zwrócić w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy, oraz umiejętność
samodzielnego wezwania tej pomocy. W nieco szerszym zakresie wiedza dotycząca pierwszej pomocy przekazywana jest młodzieży gimnazjalnej oraz
uczniom szkół ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
W mojej ocenie warto rozważyć jednak, aby już od pierwszych klas
szkoły podstawowej uczyć dzieci elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy. W przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych warto z kolei wprowadzić obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi, coraz
powszechniej spotykanego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Chciałbym przy tym gorąco zachęcić Panią Minister do tego, aby zajęciom
dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy, na wszystkich etapach
edukacji szkolnej, nadać odpowiednią rangę, na przykład poprzez uznanie
ich za zajęcia edukacyjne (z określoną liczbą godzin i odpowiednią adnotacją na świadectwie).
Jak bowiem powszechnie wiadomo, że w wielu przypadkach to właśnie
nieznajomość elementarnych zasad ratowania życia przesądza o biernej
postawie skutkującej nieudzieleniem pierwszej pomocy. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże kształtować właściwe postawy społeczne
i niewątpliwie będzie procentować w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 4 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Knosalę na
78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. (nr BPS/043-78-3366/15), uprzejmie
wyjaśniam.
Podstawa programowa1 na wszystkich etapach edukacyjnych definiuje wymagania dotyczące wiadomości, umiejętności i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu.
Wymagania te zostały dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości poznawczych.
Na etapie wychowania przedszkolnego dzieci są wdrażane do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Uczą się, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia,
gdzie można otrzymać pomoc i jak o tę pomoc poprosić.
1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803).
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Uczniowie I etapu edukacyjnego (klasy I–III szkoły podstawowej) dowiadują się, do
kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc, poznają też numery telefonów alarmowych. Podczas zajęć z zakresu edukacji społecznej, edukacji przyrodniczej i zajęć
technicznych uczniowie zapoznają się również ze sposobami bezpiecznego wychodzenia z potencjalnie trudnych, kryzysowych, niebezpiecznych sytuacji.
W klasach IV–VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) uczniowie na lekcjach
przyrody, wychowania fizycznego i zajęć technicznych poznają zasady udzielania
pierwszej pomocy w niektórych urazach. Utrwalają także wiedzę i umiejętności w zakresie wzywania pomocy oraz właściwego zachowania się w sytuacjach, które mogą
zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.
Wdrażanie do dalszych czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy,
w tym przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaplanowano w podstawie programowej dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (III i IV etap edukacyjny). Uczniowie zapoznają się z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.
Zagadnienia dotyczące ratowania życia uwzględnia ponadto podstawa programowa przedmiotów takich, jak przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie oraz
wychowanie fizyczne.
Instruktaż obsługi automatycznego defibrylatora dla uczniów gimnazjów lub szkół
ponadgimnazjalnych to decyzja dyrektora szkoły. W sytuacji, gdy szkoła dysponuje
defibrylatorem, nie ma przeszkód formalnych, aby uczniowie zostali zapoznani z obsługą tego urządzenia.
Szkoły posiadają możliwość zamieszczania na świadectwach szkolnych informacji
o szczególnych osiągnięciach ucznia2 – mogą to być również adnotacje, informujące,
że uczeń brał udział w szkoleniach lub warsztatach dotyczących zasad udzielania
pierwszej pomocy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Ewa Dudek
Podsekretarz Stanu

2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z późn. zm.).
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Oświadczenie senatora Ryszarda Knosali
skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej
Art. 118a w związku z art. 110 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
uzależnia możliwość przeniesienia nauczyciela akademickiego na inne stanowisko naukowo-dydaktyczne, naukowe lub dydaktyczne od przeprowadzenia otwartego konkursu. Zatem w przypadku uzyskania przez danego
pracownika wyższego stopnia naukowego lub tytułu naukowego uczelnia
wyższa nie ma możliwości, aby w sposób uznaniowy zaproponować mu
wyższe stanowisko, bowiem w każdym przypadku musi ona rozpisać konkurs. Wprawdzie takie rozwiązanie służyć może zapewnieniu odpowiednich
standardów odnoszących się do przejrzystości awansów, jednakże, z drugiej strony, może ono też stanowić istotne ograniczenie rozwoju kadry akademickiej. Co więcej, należy zauważyć, iż analogiczna sytuacja ma miejsce
w przypadku nauczycieli akademickich niewywiązujących się należycie ze
swoich obowiązków. W takim przypadku przeniesienie na niższe stanowisko również wymaga rozpisania osobnego konkursu.
Na marginesie zauważyć wypada, że sytuacja przedstawia się inaczej
w przypadku instytutów badawczych oraz instytutów Polskiej Akademii
Nauk. W ustawach dotyczących działalności tych podmiotów mowa jest o zatrudnieniu pracownika, przez co rozumie się pierwsze nawiązanie stosunku
pracy z instytutem. Prawo o szkolnictwie wyższym odnosi się do zatrudnienia na konkretnych stanowiskach, stąd konieczność rozpisywania konkursów w przypadku każdej próby awansowania pracownika lub przeniesienia
go na inne stanowisko.
Proszę Panią Minister o przeanalizowanie przedstawionego problemu
oraz o ewentualne podjęcie stosownych działań w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań ustawowych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

Odpowiedź
Warszawa, 10 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Ryszarda Knosali (nr BPS/043-78-3367/15)
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyjaśnienia kwestii otwartych konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.
Zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzone w 2011 r. miały na
celu uelastycznienie warunków zatrudnienia i stworzenie podstaw do angażowania
najlepszych, także spośród wywodzących się spoza uczelni, kandydatów do zatrudnienia lub pełnienia funkcji kierowniczej w oparciu o przejrzyste kryteria. Określony
w statutach tryb konkursowy obejmuje bowiem również powoływanie do pełnienia
funkcji kierowniczej – na okres kadencji – rektora, prorektora, dziekana, prodziekana,
dyrektorów i kierowników instytutów, katedr, zakładów, laboratoriów i innych jednostek w publicznych uczelniach. Powyższe zasady mają na celu stworzenie warunków
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prawnych zwiększających szanse na zapewnienie studentom i doktorantom prowadzenia kształcenia przez nauczycieli akademickich posiadających najwyższe dostępne
na rynku pracy kwalifikacje zawodowe, a uczelniom – szansę na rozwój potencjału
dydaktycznego i naukowego także poprzez dopływ kadr wywodzących się z innych
ośrodków naukowych oraz stworzenie warunków do motywowania osób już zatrudnionych do efektywniejszej pracy.
Bez postępowania konkursowego można było zatrudnić ponownie na tym samym
stanowisku, w tej samej uczelni jedynie nauczyciela akademickiego, który nabył
uprawnienia emerytalne.
Jednocześnie w trosce o zapewnienie konkurencyjności, otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk w uczelniach publicznych na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a także na stronach internetowych Komisji
Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do
publikacji ofert pracy naukowców) znajdują się informacje o konkursach na wolne
stanowiska pracy. baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich.
W konsekwencji powtarzających się pytań dotyczących interpretacji art. 118
w związku z art. 110 omawianej ustawy w kontekście warunków realizacji projektów
badawczych, w 2014 r., dokonano zmiany przepisów ustawy, między innymi w zakresie wskazania dodatkowych, wnioskowanych przypadków zwalniania z konkursu na
stanowiska w uczelni. Zwolnienie to dotyczy nauczycieli akademickich zatrudnionych
na czas określony:
– skierowanych do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną
instytucją naukową;
– będących beneficjentami krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;
– zatrudnianych na czas realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant
oraz, w przypadku zatrudnienia na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia
umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.
Z brzmienia przepisu wynika, że ustawa wymaga każdorazowo przeprowadzenia
otwartego konkursu na zatrudnienie na każde z wymienionych w art. 110 ustawy
stanowisko, bez względu na rodzaj umowy. Zatem „zatrudnienie” odnosi się do każdej
zmiany stanowiska, nie tylko do zatrudnienia w uczelni po raz pierwszy na dane stanowisko. Ponadto, co należy podkreślić, w ustawie nie występuje określenie „awans
na wyższe stanowisko”.
Również zatrudnienie pracownika naukowego w instytucie badawczym lub jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk jest poprzedzone konkursem, zgodnie z przepisami, odpowiednio art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe, tryb konkursowy powinien znaleźć zastosowanie zawsze
w przypadku zatrudnienia na stanowisku naukowym nowego pracownika, a także
w sytuacji, gdy o zatrudnienie na stanowisku naukowym ubiega się pracownik zatrudniony dotychczas na stanowisku nienależącym do stanowisk naukowych.
Niemniej jednak przepisy art. 43 ust. 8 ustawy o instytutach badawczych oraz
art. 91 ust. 6 ustawy o Polskiej Akademii Nauk przewidują wyjątki uprawniające do
odstąpienia od trybu konkursowego. Wyjątki te stanowią katalog zamknięty, co oznacza, że jedynie w tych sytuacjach zatrudnienie pracownika naukowego może odbyć
się bez przeprowadzenia konkursu, a mianowicie w przypadku zatrudniania na czas
określony pracownika naukowego:
– skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją
naukową,
– na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na naukę
lub środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej lub innych podmiotów przyznających grant,
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– na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na
czas nie krótszy niż trzy lata
oraz, w przypadku zatrudniania w instytutach badawczych żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania w przypadku awansu pracownika
naukowego już zatrudnionego w instytucie badawczym lub jednostce naukowej PAN,
związanego ze zmianą stanowiska w grupie stanowisk przyporządkowanych pracownikom naukowym.
Biorąc powyższe pod uwagę i stosunkowo krótki okres obowiązywania przywołanych regulacji, obecnie nie przewiduje się kolejnych zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym w tym zakresie.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że ewentualne propozycje zmian cytowanej ustawy, zgłaszane przez środowisko akademickie będą rozważone w przypadku podjęcia
decyzji o kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Marek Ratajczak

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

Oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 maja
2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół, które weszło w życie 1 września 2014 r., od 2015 r. do podstawy programowej wychowania przedszkolnego włączona została nauka wybranego języka obcego dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 r. – dla wszystkich dzieci. Tym samym nauczycielki
przedszkolne zobowiązane są do uzupełnienia swoich kwalifikacji. Zgodnie
z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. powinny
legitymować się one znajomością języka obcego na poziomie B2 oraz ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego
nauczania danego języka obcego. Na uzyskanie tych kwalifikacji mają czas
do roku 2020. Pierwsze pytanie jest następujące. Czy Ministerstwo Edukacji
Narodowej przewiduje jakąś formę ochrony stosunku pracy w przypadku
nauczycieli w wieku 50+, o długim, często trzydziestoletnim, stażu pracy,
którzy nie zdołają uzyskać wyżej wymienionych kwalifikacji?
Druga kwestia. Nauczycielki przedszkolne podejmowały pracę w przedszkolach w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Brały przy tym pod uwagę możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku pięćdziesięciu lat. Jak wiadomo, nie ma już takiej możliwości,
a wiek emerytalny wydłużono do sześćdziesiątego siódmego roku życia. Ze
wszystkich świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli będą mogły skorzystać w sprzyjających okolicznościach po ukończeniu pięćdziesiątego szóstego roku życia, muszą wtedy jednak pozostawać w stosunku pracy. Rozszerzenie podstawy programowej o tak zwane przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym oraz określenie nowych kwalifikacji,
jakich wymaga się od nauczycieli wychowania przedszkolnego, wiąże się
z koniecznością znajomości języka obcego na poziomie B2.
Podstawa programowa zakłada, że przygotowanie dzieci powinno być
włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania
przedszkolnego, przy czym nie określa tygodniowego czasu przeznaczonego
na naukę tego języka. Tym samym nauczyciel, który do 2020 r. nie uzyska
wymaganych kwalifikacji, nie będzie realizował podstawy programowej.
Już teraz na rynku pracy poszukiwane są wyłącznie nauczycielki z uprawnieniami do wczesnego nauczania języka obcego. Nauczycielki przedszkolne z dwudziestopięcioletnim czy trzydziestoletnim stażem z całą pewnością
w większości przypadków nie uzyskają wymaganych kwalifikacji. Przy
jakichkolwiek zmianach organizacyjnych, takich jak zmniejszenie liczby
oddziałów, likwidacja placówki ze względu na niż demograficzny bądź też
pójście sześciolatków do szkoły, starsze nauczycielki niemające kwalifikacji, których notabene jeszcze rok temu nikt od nich nie wymagał, będą
w pierwszej kolejności typowane do zwolnień lub będą zmuszane do pracy
w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. Inny problem stanowi wieloletnia,
intensywna nauka języka, która wiąże się z kosztami i nakładem pracy ze
strony nauczyciela. Jest pytanie, czy to zostanie zwrócone w wynagrodzeniu
za pracę. Dotyczy to nauczycieli z wieloletnim stażem. Takie wymagania
ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej według niektórych nauczycieli dotkniętych tym problemem wydają się krzywdzące. I takie sygnały do
mnie docierają. W związku z tym drugie pytanie jest następujące. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie zapisu wydłużającego
okres przejściowy do roku 2030 na podniesienie tych kwalifikacji do czasu,
kiedy nauczyciele, którzy są obecnie w wieku 50+, będą mieli realną szansę
przejścia na emeryturę?
Jan Filip Libicki
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Odpowiedź
Warszawa, 12 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senatora Jana Libickiego, złożone podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli języków obcych w przedszkolach.
Szanowny Panie Senatorze,
włączenie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego treści związanych z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym było
działaniem oczekiwanym i zasadnym z punktu widzenia polityki edukacyjnej zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i europejskiej. Realizacja tych działań rozpoczęła się
w 2008 r., kiedy język obcy nowożytny został wprowadzony do podstawy programowej
– jako obowiązkowy na pierwszym etapie edukacyjnym. Włączenie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego treści dotyczących przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nastąpiło w 2014 r.
Zmiany w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych od nauczycieli nastąpiły w 2002 r. przez umożliwienie również nauczycielom nauczania początkowego
i wychowania przedszkolnego nauczania języka obcego nowożytnego na specjalnych
warunkach – nauczyciel posiadający kwalifikacje do wczesnej edukacji nie musiał
legitymować się świadectwem znajomości danego języka obcego na poziomie co najmniej zaawansowanym, tak jak pozostali nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach, mógł natomiast legitymować się świadectwem znajomości na poziomie podstawowym. Jednakże zgodnie z opinią ekspertów od wczesnego nauczania języków
obcych, obniżenie wymagań dotyczących poziomu biegłości językowej powinno być
zrównoważone lepszą znajomością metod i technik nauczania języka obcego na tym
etapie edukacyjnym. Zatem w przepisach dodano warunek o konieczności legitymowania się przez tych nauczycieli świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
lub kursu kwalifikacyjnego, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
(metodyka wczesnego nauczania języka obcego).
Obecnie uprawnieni do prowadzenia zajęć z języka obcego w przedszkolach są:
– filolodzy posiadający przygotowanie pedagogiczne lub
– absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych, lub
– osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz
posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
– osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymują
się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu podstawowym, o którym
mowa w załączniku do rozporządzenia.
W 2014 r. równolegle do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, złagodzono do 31 sierpnia 2020 r. wymagania kwalifikacyjne od nauczycieli
przedszkoli, rezygnując z wymogu ukończenia przez nich studiów podyplomowych lub
kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Pragnę podkreślić, że nauczyciele, którzy do 2020 r. nie nabędą kwalifikacji do nauczania języka obcego, będą mogli nadal prowadzić zajęcia w ramach realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego z wyjątkiem zajęć językowych. Tym samym
nauczyciele wychowania przedszkolnego nie mają obowiązku uzupełnienia kwalifikacji w zakresie nauczania języka obcego.
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W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych form ochrony stosunku pracy nauczycieli przedszkoli oraz
przedłużenia okresu przejściowego na zdobycie nowych kwalifikacji. Po upływie okresu przejściowego nauczyciele przedszkoli, w celu nabycia kwalifikacji do nauczania
języka obcego, powinni przedłożyć łącznie odpowiednie świadectwo potwierdzające
znajomość języka obcego i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka obcego.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Szanowna Pani Prezydent!
Od pewnego czasu zgłaszają się do mnie osoby, które ZTM w Warszawie wzywa do uiszczenia należności tytułem jazdy środkami komunikacji
miejskiej bez ważnego biletu. Roszczenia te dotyczą zdarzeń sprzed co najmniej kilku lat. Jak wiadomo, zgodnie z zapisami ustawy – Prawo przewozowe, a dokładnie art. 77 tejże ustawy, roszczenia te przedawniają się po
upływie roku.
Stąd też kieruję do Pani Prezydent zapytanie, czy posiada Pani jakiekolwiek informacje co do faktu zaistnienia owego procederu. Jeśli tak, to
prosimy uprzejmie o odpowiedź, ile tego rodzaju „spóźnionych” wezwań dotychczas wystosowano.
Z poważaniem
Marek Martynowski

Stanowisko
Warszawa, 18.08.2015 r.
Pan
Marek Martynowski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na Pana oświadczenie złożone na 78. posiedzeniu Senatu w dniu
10 lipca 2015 r. uprzejmie informuję, że Zarząd Transportu Miejskiego jako jednostka
budżetowa m.st. Warszawy, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Prawdą
jest, że zgodnie z art. 77 ustawy dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) roszczenia dochodzone na podstawie tejże ustawy lub
przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku (z zastrzeżeniem ust. 2 art. 77 oraz art. 78). Jednakże zgodnie z przepisami prawa cywilnego
przedawnienie roszczeń nie przekreśla możliwości ich windykacji i domagania się od
dłużnika spłaty przedawnionego roszczenia. Art. 117 §2 KC wskazuje, iż: „Po upływie
terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się
od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne”.
Istota przedawnienia polega na tym, że po upływie terminu przedawnienia ten,
przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, powołując się na upływ tego czasu. Skutek przedawnienia polega więc na tym, że dłużnik
uzyskuje prawo zgłoszenia zarzutu wyłączającego możliwość dochodzenia wykonania świadczenia przed sądem. Sytuacja dłużnika, która polega na możności odmowy
świadczenia przez podniesienie zarzutu przedawnienia, jest jego prawem podmiotowym (Kodeks cywilny, tom I komentarz do artykułów 1–44911 pod redakcją K. Pietrzykowskiego).
Jednocześnie Zarząd Transportu Miejskiego jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy jest podmiotem wykorzystującym środki publiczne oraz jest dysponentem tych
środków i jako taki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.), zobowiązany jest do dochodzenia
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należności w drodze postępowania windykacyjnego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Odstąpienie od tego działania, w sytuacji braku zarzutu odnośnie
do przedawnienia ze strony dłużnika, mogłoby zostać potraktowane jako naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
Informuję, że w ramach prowadzonej działalności windykacyjnej ZTM w 2015 roku
wysłał do pasażerów ponad 172 000 wezwań przedsądowych przypominających o konieczności uregulowania należności z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty, w tym
ponad 103 000 wezwań dotyczących należności przedawnionych. Jednocześnie zaznaczam, że Zarząd Transportu Miejskiego nie ma obowiązku wysyłania dodatkowych
pism informujących o zaległych należnościach. Przesłanie takiego pisma ma charakter jedynie przypominawczy, a niewysłanie pisma do dłużnika nie pozbawia wierzyciela możliwości skierowania sprawy na drogę dalszej windykacji.
PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oświadczenie senatora Jana Michalskiego
skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka
W związku z pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu (EA/511-64/2015/K), będącym odpowiedzią na pismo
burmistrza Olszyny z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Olszyną oraz naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Lubaniu w zakresie przejęcia od naczelnika Urzędu Skarbowego
zadania egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, proszę o wyjaśnienie, czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest zawieranie takich porozumień.
Zgodnie z treścią odpowiedzi naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu
departament administracji finansowej w Ministerstwie Finansów poinformował, że wejście w życie w dniu 1 kwietnia 2015 r. regulacji pozwalających
na zawieranie porozumień w sprawie przejęcia postępowania egzekucyjnego
z tytułu należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminy
nie zostało uwzględnione w budżecie na 2015 r. i w związku z tym nie jest
obecnie możliwe zawieranie takich porozumień.
Niektóre gminy zgłosiły propozycję zawarcia porozumień przy jednoczesnej rezygnacji z zapewnień środków na realizację zadań z zakresu egzekucji administracyjnej, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest
to możliwe – opinię taką przekazała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 12 maja 2015 r. (KRRIO-0718/II/21/2015).
Proszę o wyjaśnienie stanu faktycznego oraz zajęcie stanowiska, czy
zgodnie z treścią obowiązującej ustawy naczelnik urzędu skarbowego może
odmówić podpisania porozumienia z gminą niezależnie od tego, czy z tym
porozumieniem wiążą się koszty lub ich brak.
Jan Michalski

Odpowiedź
Warszawa, 28 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z pismem z dnia 16 lipca 2015 r. nr BPS/043-78-3370/15, przy którym
zostało przesłane oświadczenie senatora Jana Michalskiego, złożone na 78. posiedzeniu Senatu RP, w sprawie możliwości zawierania porozumień pomiędzy naczelnikami
urzędów skarbowych a właściwymi organami gminy, na mocy których organy te przejmą zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) uregulowano nowe zasady ustalania właściwości rzeczowej organu egzekucyjnego uprawnionego
do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie zmienionego art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) właściwy organ gminy, do której
nie stosuje się art. 19 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), może wykonywać za-
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dania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości)
na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego. Porozumienia może
zawierać także zarząd związku międzygminnego w przypadku przejęcia przez związek
międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Do
porozumień stosuje się przepisy art. 8 ust. 2b – 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym gmina otrzymuje środki
finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z porozumień zawartych z organami tej administracji (naczelnikami urzędów skarbowych). Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków
finansowych winny określać zawarte porozumienia (ust. 4). W przypadku niedotrzymania terminu, gminie przysługiwać będą odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych (ust. 5).
Ponadto stosownie do art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) jednostka
samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, na
mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, otrzymuje od tych
organów dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.
Regulacje umożliwiające zawieranie porozumień w sprawie wykonywania zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi weszły w życie w dniu 18 kwietnia 2015 r.
na mocy ww. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym w ustawie budżetowej na
2015 r. nie zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zadań, których przekazanie jest możliwe na podstawie ww. porozumień.
Z uwagi na składane przez organy gminy propozycje zawarcia porozumień, przy
jednoczesnej rezygnacji z zapewnienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu egzekucji administracyjnej, prowadzone były w tej sprawie konsultacje z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. W ramach konsultacji Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wydała w dniu 12 maja 2015 r. opinię nr KRRIO-0718/
II/21/2015, w której zajęła stanowisko, że brak jest podstaw do finansowania przez
gminę przejętych w drodze porozumienia ww. zadań ze środków własnych gminy,
w tym w szczególności z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto zaakcentowano, że gmina, która przejmie na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego zadania, powinna otrzymywać środki finansowe na ich
realizację w wysokości niezbędnej do wykonania tych zadań. W zawieranym porozumieniu należy określić wysokość przekazanych środków, a także szczegółowe zasady
i terminy ich przekazania, co wynika z odesłania do art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie
gminnym. W opinii KRRIO, sfinansowanie realizacji zleconych zadań w niezbędnej
wysokości obciążać będzie jednak budżet państwa i z chwilą zawarcia porozumienia,
niezależnie od pierwotnych jego postanowień, samorząd będzie uzyskiwał tytuł do
żądania zwrotu uzasadnionych nakładów. Opinia ta została potwierdzona na posiedzeniu KRRIO, które odbyło się w dniach 27–29 maja 2015 r.
Niezależnie od powyższego uprzejmie zauważam, że z dniem 1 stycznia 2016 r.
wejdzie w życie art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (druk
sejmowy nr 3320) umożliwiający powierzenie przez organy administracji podatkowej
prowadzenia niektórych spraw jednostkom samorządu terytorialnego lub związkowi
takich jednostek w drodze porozumień bez konieczności przekazania środków finansowych na ich realizację.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
W nocy z 7 na 8 lipca przeszły nad Polską burze, które spowodowały
(głównie poprzez przewracanie drzew na tory i trakcje kolejowe) zablokowanie trzydziestu linii kolejowych, odwołanie pięćdziesięciu czterech pociągów
i opóźnienie około dwustu pięćdziesięciu kolejnych. W wielu przypadkach
wspomniane opóźnienie było liczone w setkach minut.
Kolej jest strategiczną dziedziną działalności państwa, „krwiobiegiem
gospodarki”, ale też infrastrukturą pozwalającą się poruszać wszystkim ludziom. Od początku kadencji zabiegam o pochylenie się rządu nad problemem „zszycia” Polski, a zwłaszcza „przybliżenia” mego rodzinnego Wrocławia do Warszawy.
Czy nie jest to groteskowa sytuacja, że próbujemy gonić światową czołówkę, a nie jesteśmy w stanie przygotować się na nadejście mocniejszej,
ale nie ekstremalnej burzy? Znamy przecież doskonale nasze warunki klimatyczne.
Jak mi relacjonowano, jeden z zagranicznych gości, powiadomiony
o przewróceniu się drzew na tory, pytał: tak nagle wyrosły i nikt nie zauważył, aż było za późno?
W związku ze wspomnianymi kwestiami kieruję do Pani następujące
pytania.
1. Czy zarządcy linii kolejowych mają obowiązek (oraz prawa konieczne
do jego realizacji) wycinania drzew, których stan wskazuje na możliwość ich
połamania się w czasie burzy, rosnących w takim miejscu, że istnieje ryzyko
ich upadku na tory? Czy są kontrolowani pod względem jakości wywiązywania się ze wspomnianego zadania?
2. W przypadku zablokowania linii kolejowej kluczowa staje się możliwość szybkiego zorganizowania objazdu. Czy Pani zdaniem przedwczorajsze wydarzenia nie pokazują dobitnie, że istnieje konieczność rewitalizacji
linii kolejowej Wrocław – Łódź przez Wieruszów i Sieradz, o którą to rewitalizację Wrocław apeluje od kilku lat, a która pozwoliłaby podróżować konwencjonalnym pociągiem z Wrocławia do Warszawy w 2,5 godziny?
Z szacunkiem
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 11 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane oświadczenie Pana Jarosława Obremskiego, Senatora RP, złożone na 78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r., w sprawie
warunków klimatycznych, które wystąpiły w dniach 7 i 8 lipca br. powodujących zablokowanie linii kolejowych, odwołania oraz opóźnienia wielu pociągów oraz w sprawie połączenia kolejowego Wrocławia i Łodzi przez Wieruszów i Sieradz, przekazuję
poniższą informację.
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Zgodnie z postanowieniem §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227)
usytuowanie drzew i krzewów na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej
dopuszczone jest w odległościach nie mniejszych niż 15 m od osi skrajnego toru.
Przedmiotowe rozporządzenie uwzględnia wymagania nałożone art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn.
zm.) w zakresie dopuszczalnego usytuowania drzew i krzewów w odległościach niepowodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa prowadzonego ruchu kolejowego.
Zgodę na wycinkę drzew w pasie 15 m od osi skrajnego toru wydaje starosta
na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej (zgodnie z art. 56 ww. ustawy). Jednostki organizacyjne PKP PLK SA od kilku lat prowadzą sukcesywną wycinkę drzew
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla ruchu kolejowego, przeznaczając na ten
cel kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Selekcja drzew do wycinki następuje przy
uwzględnieniu bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, jak również z dbałością
o aspekty ochrony środowiska.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż pas o szerokości 15 metrów nie zawsze
znajduje się w zarządzie PKP PLK SA, często znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, gmin lub prywatnych właścicieli. O ile wycinka drzew na terenach kolejowych
odbywa się w trybie przewidzianym w art. 56 ww. ustawy, na gruntach nienależących
do PKP PLK SA konieczność wycinki drzewostanu budzi najczęściej sprzeciw właścicieli, generując dodatkowe problemy m.in. natury prawnej, a tym samym wydłuża
w czasie realizację postanowień przytoczonego powyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
W nawiązaniu do pytania o sposób sprawowania kontroli dotyczącej zadrzewienia
w pobliżu torów kolejowych informuję, że dokonywana jest ona w trakcie prowadzenia przeglądów i diagnostyki nawierzchni, podtorza oraz innych obiektów i terenów
wchodzących w skład linii kolejowych. Działania w tym obszarze dokonywane są przez
pracowników PKP PLK SA zajmujących się utrzymaniem właściwych standardów elementów infrastruktury. Podczas tych czynności dokonywana jest kwalifikacja drzew,
które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Kluczowym działaniem w przypadku zablokowania linii kolejowej jest usunięcie
awarii przez zarządcę infrastruktury kolejowej, celem jak najszybszego zapewnienia możliwości bezpiecznego prowadzenia ruchu. Decyzja o zmianie trasy przejazdu
lub zapewnienie komunikacji zastępczej zależna jest od rozmiarów i przewidywanego
czasu usuwania skutków awarii i następuje po porozumieniu zarządcy z przewoźnikiem kolejowym. Uruchomienie komunikacji zastępczej leży w gestii przewoźnika
kolejowego.
Odnosząc się do kwestii połączenia kolejowego pomiędzy Łodzią a Wrocławiem
przez Wieruszów i Sieradz należy zważyć na niżej wskazane okoliczności.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznaje za celowe wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój i poprawę funkcjonowania transportu kolejowego. Prowadzona
obecnie na sieci modernizacja infrastruktury kolejowej obejmuje szeroki zakres robót, którego celem nadrzędnym jest gruntowna poprawa stanu infrastruktury kolejowej zaniedbanej wskutek braku niezbędnych prac utrzymaniowych, remontowych
i modernizacyjnych w minionych dziesięcioleciach. Wspólny wysiłek Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju oraz zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie
Kolejowe SA już spowodował wyraźną poprawę jakości podróżowania na wielu odcinkach linii kolejowych w Polsce. Realizowane, jak również zaplanowane w perspektywie 2014–2020 zadania inwestycyjne obejmujące linie kolejowe mają na celu: skrócenie czasów przejazdu, poprawę oferty i zwiększenie konkurencyjności kolei, w tym
usprawnienie przewozów w ruchu krajowym i regionalnym.
Średniookresowym dokumentem planistycznym dla rozwoju transportu jest
„Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Główny cel SRT odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transporto-
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wego przez inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych, w tym
transportu kolejowego. Dokumentem uszczegółowiającym SRT oraz określającym
kierunki wykorzystania środków unijnych na zadania infrastrukturalne w latach
2014–2020 jest „Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do
2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”, poddany konsultacjom społecznym w I kwartale
2014 r. i przyjęty uchwałą Rady Ministrów dnia 24 września 2014 r. Powyższy dokument zawiera ranking projektów i co za tym idzie kolejność w przypisywaniu środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Instrumentu „Łącząc
Europę”. Podział tej listy na podstawową i rezerwową w projekcie „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.” (dalej: KPK) jest wypadkową dostępnej alokacji środków
Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Jednakże, należy zaznaczyć, że w przypadku wygospodarowania oszczędności przy realizacji inwestycji z listy podstawowej,
realizowane będą projekty z listy rezerwowej – determinantem wyboru projektów
będzie stopień ich przygotowania do realizacji oraz całkowita pula dostępnych środków finansowych. Niezależnie od klasyfikacji inwestycji na liście rezerwowej, PKP
PLK SA prowadzi dla wszystkich projektów prace przygotowawcze, aby w przypadku
uwolnienia środków było możliwe niezwłoczne złożenie wniosku o dofinansowanie
i wdrożenie danego projektu do realizacji.
Na trasie kolejowej Wrocław – Łódź, przebiegającej liniami kolejowymi nr 143, 766,
281, 355 i 14, zostały przewidziane następujące inwestycje:
1. Na linii nr 143 na odcinku Wrocław – Oleśnica: w ramach zadania „Prace na
linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”
(poz. 121 w Załączniku 1 do projektu KPK – „Lista projektów podstawowych
i rezerwowych CEF i POliŚ finansowanych z Funduszu Spójności objętych
KPK 2014–2023” [dalej: Załącznik 1 do KPK] oraz poz. 35 na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym w „Dokumencie Implementacyjnym do
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” [dalej:
Lista DI]);
2. Na linii nr 14 na odcinku Ostrów Wlkp. – Zduńska Wola: w ramach zadania
„Prace na linii kolejowej nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola –
Ostrów Wlkp., etap II Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.” (poz. 118 w Załączniku 1
do KPK oraz poz. 29 na Liście DI);
3. Na linii nr 14 na odcinku Zduńska Wola – Łódź Kaliska: w ramach zadania
„Prace na linii kolejowej nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola
– Ostrów Wlkp., etap I Łódź Kaliska – Zduńska Wola” (poz. 105 w Załączniku 1
do KPK oraz poz. 28 na Liście DI).
Ostatni z ww. projektów inwestycyjnych został ujęty w Załączniku 1 do projektu
KPK jako projekt podstawowy, a dwa pierwsze zadania inwestycyjne są projektami
rezerwowymi, które będą realizowane w przypadku uzyskania środków finansowych,
w szczególności w wyniku pojawienia się oszczędności podczas wdrażania projektów
z listy podstawowej.
Podkreślenia wymaga, iż w chwili obecnej najdogodniejszym połączeniem Warszawy z Wrocławiem jest połączenie Centralną Magistralą Kolejową i następnie liniami
nr 61, 144 i E30 przez Częstochowę i Opole, które umożliwiły dokonane w ubiegłych
latach inwestycje na powyższych liniach.
Ponadto po zakończeniu trwającego programu inwestycyjnego na linii E59 powstanie możliwość prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich relacji Wrocław
– Warszawa szybkim połączeniem liniami E20 na odcinku Warszawa – Poznań oraz
E59 na odcinku Poznań – Wrocław.
Wskazane wyżej prace inwestycyjne pozwolą na efektywne organizowanie objazdów na wypadek incydentów komunikacyjnych lub ekstremalnych zjawisk klimatycznych.
Odnośnie do utworzenia trasy komunikacji kolejowej Wrocław – Łódź Kaliska
przez Wieruszów i Sieradz podnieść należy, iż wymagałoby ono budowy nowej linii kolejowej Wieruszów – Sieradz oraz modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 181 na
odcinku Oleśnica – Kępno. Planowany dla perspektywy finansowej 2014–2020 front
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inwestycyjny został ujęty w „Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”. Ponadto wskazać należy na wysokie koszty powyższego przedsięwzięcia z jednej strony oraz ograniczone środki finansowe alokowane na perspektywę finansową 2014–2020 z drugiej strony.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sławomir Żałobka
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej
Wrocław przygotowuje się do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury,
który będzie nosić przez cały 2016 r. Do tego ogromnie ważnego dla Wrocławia i wrocławian wydarzenia zostało mniej niż pół roku.
Pomimo wielu wysiłków organizacyjnych i wytężonej prawie pięcioletniej
pracy całość przedsięwzięcia stoi pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ
Wrocław do dnia dzisiejszego nie otrzymał wsparcia rządowego na wspomniane przedsięwzięcie. Wsparcia, które Rada Ministrów zagwarantowała
uchwałą nr 172/2009 z dnia 2 października 2009 r. W §2 pkt 7 Rada Ministrów gwarantuje, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wystąpi z wnioskiem o ustanowienie programu wieloletniego na lata 2014–2016 w celu wsparcia miasta, które otrzyma tytuł ESK.
Prace i konsultacje pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Biurem Festiwalowym Impart 2016 (głównym koordynatorem
ESK Wrocław 2016) mające na celu doprowadzenie do uchwalenia programu
wieloletniego trwają nieprzerwanie od 2013 r. W tym czasie kształt programu, głównie na wniosek MKiDN, zmieniał się kilkukrotnie. Ponadto, procedowana kwota dofinansowania zmalała z obiecanych jeszcze przez ministra
Zdrojewskiego 200 milionów zł do 99 milionów zł na lata 2016–2017 (należy
zaznaczyć, że na działania związane z ESK w roku 2015 MKiDN przeznaczyło 20 milionów zł).
Biuro Festiwalowe Impart 2016 w marcu bieżącego roku przedłożyło
w MKiDN gotowy projekt programu wieloletniego „Europejska Stolica Kultury 2016”. W proponowanym kształcie projekt przeszedł konsultacje społeczne, trwające od 20 marca do 24 kwietnia 2015 r. Następnie pomyślnie
przeszedł konsultacje międzyresortowe i pismem z dnia 10 czerwca bieżącego roku został przekazany przez MKiDN do pana Macieja Berka, sekretarza
Rady Ministrów, z prośbą o rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów.
Niestety, do dnia dzisiejszego projekt nie wszedł pod obrady Rady Ministrów. Nierozpatrzenie wspomnianej sprawy przez Radę Ministrów w nadchodzącym tygodniu postawi pod znakiem zapytania finansowanie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Konsekwencją będzie niewłączenie
PW ESK 2016 do budżetu na rok 2016.
Nieotrzymanie dodatkowych 99 milionów zł będzie się wiązało z okrojeniem przyszłorocznym obchodów. Tym samym Wrocław nie będzie w stanie
godnie reprezentować polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Uniemożliwi się również mieszkańcom Wrocławia realizację ważnych z punktu
widzenia lokalnych społeczności wydarzeń artystycznych. O wsparcie programu ESK z budżetu centralnego wielokrotnie w swoich raportach apelował
Panel Monitorująco-Doradczy Komisji Europejskiej, który nadzoruje przygotowania Wrocławia do objęcia tytułu w 2016 r. Przedstawiciele panelu poruszają wspomniany temat także w ostatnim raporcie, z kwietnia bieżącego
roku, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem wsparcia rządowego i zauważają, że jego brak może narazić organizację ESK w 2016 r. na
niepowodzenie.
Szanowna Pani Minister, w związku z przedstawionymi kwestiami apeluję o zajęcie stanowiska we wspomnianej sprawie i odpowiedź na pytanie,
kiedy PW ESK 2016 zostanie poddany pod obrady Rady Ministrów.
Z poważaniem
Jarosław Obremski
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Odpowiedź
Warszawa, 29 lipca 2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jarosława Obremskiego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. uprzejmie informuję,
iż Rada Ministrów dnia 28 lipca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Europejska Stolica Kultury 2016”.
Z poważaniem
prof. Małgorzata Omilanowska
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy
osiągnęli trzydziestoletni staż pracy, w tym dwadzieścia lat dotyczy pracy
nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach
2014–2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego
wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. W myśl ustawy świadczenie przysługuje nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach,
placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach
wychowawczych.
Niestety, pominięto nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących
w centrach kształcenia praktycznego (CKP). Są oni objęci Kartą Nauczyciela,
dotyczą ich te same co innych zasady zdobywania awansu zawodowego
i pracy, a także podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież, realizują tę samą podstawę programową kształcenia co nauczyciele z centrów
kształcenia ustawicznego, którzy są uprawnieni do przejścia na świadczenia kompensacyjne. Zwłaszcza nie ma różnicy między objętymi świadczeniem nauczycielami z centrów kształcenia ustawicznego a nauczycielami
z centrów kształcenia praktycznego, którzy nie mają do niego prawa. Część
centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół i wówczas nauczyciele tam uczący mają prawo do świadczeń, prawa takiego nie
mają zaś nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami.
Szanowny Panie Ministrze, czy wobec tej nierówności względem prawa,
spowodowanej tym, że wymieniona grupa jest mała i niezbyt znana, planowane są zmiany ustawy mające dać nauczycielom CKP prawa równe z prawami innych nauczycieli?
Z szacunkiem
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 12 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego, przesłane przy
piśmie z 16 lipca 2015 r. (nr BPS/043-78-3373), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Jednym z istotnych elementów zreformowanego systemu emerytalnego jest stopniowe wygaszanie uprawnień do przechodzenia na emeryturę w obniżonym wieku
emerytalnym. Z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, im
węższa jest grupa uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych, tym szerzej jest
realizowana zasada równości wobec wszystkich ubezpieczonych, która najpełniej zostałaby urzeczywistniona w postaci istnienia jednego, jednolitego i powszechnego systemu ubezpieczeń. Wymaga zatem odnotowania, że Trybunał Konstytucyjny aprobuje

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

83

rozwiązaniu zmierzające do ujednolicenia prawa do emerytury dla wszystkich ubezpieczonych w świetle wartości konstytucyjnych, zwłaszcza równości i sprawiedliwości
społecznej (np. wyrok z dnia 3 marca 2011 r., sygn. K 23/09).
Rozwiązania obecnie funkcjonujące w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, realizują cele reformy emerytalnej poprzez
stopniowe wygaszanie uprawnień do przejścia na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym nauczycieli przy jednoczesnym wydłużaniu ich aktywności zawodowej. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych rozstrzyga jednoznacznie, iż prawo do świadczenia kompensacyjnego nabywają nauczyciele
zatrudnieni w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
a także w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty. Nie wszyscy zatem nauczyciele zatrudnieni w jednostkach
organizacyjnych systemu oświaty mogą skorzystać z nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego.
Pierwotne intencje ustawodawcy zmierzały do objęcia przepisami ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych tylko nauczycieli realizujących obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w ramowych planach nauczania. W toku prac
parlamentarnych zakres podmiotowy projektu ustawy został rozszerzony o nauczycieli określonych rodzajów placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych byłoby sprzeczne z założeniami obowiązującego w naszym kraju systemu emerytalnego, którego celem jest m.in. stopniowe wygaszanie przywileju wcześniejszego przejścia na emeryturę. Należy także wskazać, że senacki projekt
ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr
578), który zakładał rozszerzenie kręgu podmiotowego ustawy z dnia 22 maja 2009 r.
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800, ze zm.)
o nauczycieli zatrudnionych w centrach kształcenia praktycznego, został odrzucony
przez Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r.
Należy ponadto zauważyć, że w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. (sygn. SK 49/12)
Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że świadczenia kompensacyjne nie należą do
istoty prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa jest w art. 67 ust. 1
Konstytucji. Podobnie jak prawo do emerytury pomostowej, świadczenie to jest szczególnym uprawnieniem emerytalnym. Celowość i trafność decyzji ustawodawcy w zakresie ustalenia kręgu podmiotowego ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie podlega kontroli Trybunału Konstytucyjnego, bowiem ustawa ta jest
przełamaniem założeń, na których oparta była reforma systemu emerytalnego. Wprowadziła dodatkową grupę osób uprzywilejowanych, wyposażając ją w świadczenia,
które nie są objęte powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego (nie są świadczeniem uzyskiwanym w związku z opłacaną składką), lecz są finansowane z budżetu państwa. Wiąże się to z poważnymi konsekwencjami finansowymi, powodującymi
znaczny wzrost wydatków budżetowych państwa. Stąd też ustawodawca wskazując
zakres podmiotowy ustawy kompensacyjnej, mógł kierować się względami budżetowymi i dać pierwszeństwo zasadzie ochrony równowagi państwa.
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi prac
legislacyjnych mających na celu rozszerzenie kręgu podmiotowego ww. ustawy.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka
oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Henryka Komisarskiego
Szanowni Państwo!
Pragnę zainteresować Państwa sprawą, która toczy się obecnie przed
Sądem Okręgowym w Koninie. Istota tego postępowania związana jest z faktem, że w dniu 10 września 2014 r. Jacek L. złożył pozew o rozwód w sprawie przeciwko Małgorzacie L. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów
z małoletnim synem Filipem L. Jak wynika z moich informacji, wniosek ów
nie został rozpoznany do dnia 1 lipca 2015 r. Dopiero w dniu 1 lipca 2015 r.
sąd przyznał ojcu kontakty, które będą się odbywać w W. w siedzibie komendy Policji – w tak zwanym niebieskim pokoju, czyli w miejscu, w którym
przesłuchiwani są małoletni, dzieci ofiary przestępstw. Kontakty te będą odbywały się sporadycznie – trzy razy w miesiącu przez dwie godziny – oraz
w obecności kuratora rodzinnego z Sądu Rejonowego w W. Jak twierdzi pan
Jacek L., matka małoletniego, Małgorzata L., również jest kuratorem w Sądzie Rejonowym w W. Dlatego też prosimy Pana Rzecznika, ażeby rozważył
włączenie się do niniejszego postępowania i zbadanie, czy taka forma i częstotliwość kontaktów z dzieckiem jest odpowiednia w tym przypadku oraz
czy nie wpłynie ona negatywnie na zachowanie więzi małoletniego z ojcem.
Szanowny Panie Prezesie, niniejsze postępowanie toczyło się uprzednio
w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W związku z faktem, iż ojciec powódki,
sędzia, orzeka w SO w Poznaniu, dokonano wyłączenia wszystkich sędziów,
po czym przeniesiono sprawę do SO w Koninie, gdzie rozpoznaje ją sędzia
M. K. W związku z tym prosimy o udzielenie informacji, w jakich latach sędzia K. sądziła w Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz czy ten okres pokrywa się w części z okresem sądzenia przez sędziego, ojca powódki.
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowiedź
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Warszawa, 30 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka, złożone w dniu
10 lipca 2015 roku podczas 78. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że podjąłem sprawę dotyczącą małoletniego. Niezwłocznie wystąpiłem do Sądu
Okręgowego w Koninie o przesłanie akt sprawy.
Analiza udostępnionych akt stanowić będzie podstawę do ewentualnych dalszych czynności w sprawie małoletniego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w procedowaniu Sądu, podejmę z urzędu czynności zmierzające do ich wyeliminowa-
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nia i zabezpieczenia dobra dziecka zgodne z kompetencjami przewidzianymi w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 69
z późn. zm.).
Jednocześnie dziękuję za podjętą interwencję, potwierdzającą wrażliwość na sprawy dzieci.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

Odpowiedź
WICEPREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO
W POZNANIU
Warszawa, 29 lipca 2015 r.
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2015 roku, wraz z którym przesłano oświadczenie senatora Andrzeja Pająka złożone na 78. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 roku, dotyczące postępowania o sygn. akt [...] toczącego się przed Sądem
Okręgowym w Koninie, w związku z wezwaniem o zajęcie stanowiska – w trybie art. 49
ust. 4 Regulaminu Senatu, przedstawiam, co następuje.
Sędzia Sądu Okręgowego w Koninie Małgorzata K., w okresie od dnia 22 lipca
2001 roku do dnia 24 września 2003 roku, była delegowana na podstawie art. 77
§1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) do pełnienia obowiązków sędziego w Ośrodku
Zamiejscowym Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Koninie. Sędzia Małgorzata K. zajmowała wówczas stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Koninie. Z dniem
25.09.2003 r. Pani sędzia została powołana na stanowisko sędziego sądu okręgowego
i orzekała do dnia 30.06.2004 r. w Ośrodku Zamiejscowym Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Koninie.
Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Mariusz S., w okresie od dnia 15 marca
2003 roku do dnia 06 września 2005 roku, był delegowany na podstawie art. 77 §1
ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie
Okręgowym w Poznaniu. Sędzia Mariusz S. zajmował wówczas stanowisko sędziego
Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Z dniem 07.09.2005 r. Pan sędzia został powołany na
stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
W tym miejscu wskazać należy, iż Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Koninie został utworzony z dniem 01 lipca 2001 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie
utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2001 r., Nr 64, poz. 654) w związku ze
zniesieniem z dniem 30 czerwca 2001 roku Sądu Okręgowego w Koninie. Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Koninie funkcjonował do dnia
30 czerwca 2004 r., kiedy to ponownie utworzono Sąd Okręgowy w Koninie – na pod-
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stawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie
utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2186).
Z wyrazami szacunku
WICEPREZES SĄDU OKRĘGOWEGO
w Poznaniu
Mieczysław Małecki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!
W związku z odpowiedzią z dnia 17 czerwca bieżącego roku na oświadczenie złożone przeze mnie w dniu 7 maja bieżącego roku proszę o udzielenie
dodatkowych informacji.
W odpowiedzi na pytanie o sposób dostosowania prawa krajowego do
ratyfikowanej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przedstawiony zostaje szereg czynności podejmowanych przez różne instytucje, w tym projekty nowelizacji ustaw. W związku
z tym proszę o doprecyzowanie, które z tych czynności zostaną zrealizowane
do końca obecnej kadencji Sejmu.
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
PEŁNOMOCNIKA RZĄDU
DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Warszawa, 18 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2015 r. (znak: BPS/043-78-3375/15),
uprzejmie przekazuję w załączeniu odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora
Andrzeja Persona na 78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. w sprawie dotyczącej dostosowania prawa krajowego do przepisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 961).
Z poważaniem
prof. Małgorzata Fuszara

Odpowiedź na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Persona
na posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.
w sprawie dotyczącej dostosowania prawa krajowego
do przepisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 961)
Prace nad zmianami do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) są obecnie prowadzone w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przez Zespół Monitorujący ds. przeciwdziałania
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przemocy w rodzinie będący organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego, w skład którego wchodzi również przedstawiciel
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
W projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znalazły
się między innymi zmiany w zakresie uwzględnienia w definicji przemocy w rodzinie
również przemocy ekonomicznej. Obecne prawodawstwo polskie uwzględni jedynie
przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Ponadto, zmiany w przepisach będą odnosiły się do wymogów Konwencji uwzględniając zabezpieczenie osób, których związek
rozpadł się i osoby te nie zamieszkują już razem, ale pomiędzy nimi nadal dochodzi do
przemocy. Warto także nadmienić, że w projektowanych zmianach planuje się wprowadzenie zmian do ustawy o Policji umożliwiających wydanie sprawcy przemocy w rodzinie nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu kontaktowania się z osobą doznającą
przemocy w rodzinie.
W celu wprowadzenia powyższych zmian niezbędne jest opracowanie założeń do
zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw. Obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace wewnętrzne
nad opracowaniem przedmiotowych założeń. Rozpoczęcie prac legislacyjnych przewiduje się pod koniec 2015 r. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczny kształt przepisów
w tym zakresie zależeć będzie od rozstrzygnięć na poziomie polskiego Parlamentu.
Prace nad założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw zatrzymały się, ze względu na rozbieżności w zakresie finansowania zadań, na poziomie prac legislacyjnych Komitetu Stałego Rady
Ministrów.
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Oświadczenie senatora Andrzeja Persona
skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią Pana Ministra z dnia 23 grudnia 2014 r. na
moje oświadczenie złożone 25 listopada 2014 r., dotyczące budowy drugiego
stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Włocławka, proszę o udzielenie informacji w następującej sprawie.
Ze wspomnianej odpowiedzi wynikało, że od 25 listopada 2014 r. do
26 maja bieżącego roku miały trwać konsultacje społeczne projektu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w którym
zostało uwzględnione zadanie „Budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka”. Ponadto brak jednoznacznej lokalizacji inwestycji zostaje wskazany
jako jedyna przyczyna braku oceny zgodności przedmiotowego zadania
z Ramową Dyrektywą Wodną. Ocena zgodności będzie możliwa po zakończeniu prac nad opracowywaną obecnie koncepcją ochrony przed wodami
powodziowymi dolnego odcinka Wisły, od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej, która wówczas była w trakcie prac odbiorowych. W związku
z tym proszę o udzielenie informacji na następujące pytania.
1. Jaki jest wynik ww. konsultacji społecznych?
2. Czy została określona jednoznaczna lokalizacja inwestycji, niezbędna
do oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną?
3. Jaki jest wynik prac nad ww. koncepcją?
Z poważaniem
Andrzej Person

Odpowiedź
Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Andrzeja Persona (BPS/043-78-3376/15)
w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, przesyłam stosowne
wyjaśnienia na podstawie informacji przekazanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej.
1. Jaki jest wynik konsultacji społecznych?
Jak poinformował Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w trakcie półrocznych konsultacji społecznych projektu aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW)
w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego poniżej Włocławka uwagi zostały zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Aktualnie, po uzupełnieniu niezbędnych informacji, przedmiotowa inwestycja spełnia przesłanki z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej
uzasadnienie zostało przedstawione w projekcie aPGW.
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2. Czy została określona jednoznaczna lokalizacja inwestycji, niezbędna do oceny
zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną?
W opracowanej na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
„Koncepcji ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej” bierze się pod uwagę kilka lokalizacji budowy
stopnia na 30 km odcinku występowania erozji dna: Nieszawę, Bobrowniki i Anwil,
oddalone od siebie o ok. 10 km każda. Bezpieczeństwo Stopnia Wodnego we Włocławku uzyskano dla wszystkich analizowanych lokalizacji.
Podkreślenia wymaga jednak fakt, że inwestycja związana z budową stopnia będzie
znacząco oddziaływać na środowisko, również na obszary Natura 2000, w związku
z czym niezbędne będzie podjęcie działań kompensacyjnych. Dodatkowo informuję,
że działania kompensacyjne są szczególnie istotne w podejmowaniu decyzji o szczegółowej lokalizacji stopnia. Mając na uwadze powyższe aktualnie nie jest możliwe
wskazanie jednoznacznej lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
3. Jaki jest wynik prac nad ww. koncepcją?
W „Koncepcji ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od
Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej” jako wariant rekomendowany wskazano działania polegające na odbudowie ostróg, wycince roślinności w korycie wielkiej
wody oraz budowie stopnia poniżej Włocławka. Analizy w ramach Koncepcji wykazały,
że realizacja powyższych działań w sposób kompleksowy umożliwi osiągnięcie założonych celów.
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Dorota Niedziela
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Oświadczenie senatora Bogdana Pęka
skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
Zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie decyzji nr ZDM/
GKUP/AGR/130/16516-OT/2012 i umorzenie opłat.
Wnioskodawca jadący samochodem oznakowanym znakiem świadczącym, że porusza się nim osoba niepełnosprawna, zatrzymał się w miejscu
niedozwolonym. Pojazd został na zlecenie władz miasta zholowany na parking, a jego właściciel obciążony kwotą 1 tysiąca 153 zł. Jest on osobą niepełnosprawną o bardzo niskich dochodach i kwota ta stanowi niewspółmierne
obciążenie i faktycznie niewspółmierną karę. Narażenie na takie koszty osób
niepełnosprawnych mających bardzo niskie dochody, na poziomie zbliżonym
do minimum egzystencji, stanowi naszym zdaniem rażące naruszenie zasad
współżycia społecznego i jest upokarzające.
Jeszcze raz proszę o przeanalizowanie i zmianę tej rażąco niesprawiedliwej decyzji, uderzającej w podstawy egzystencji osoby niepełnosprawnej.
Z poważaniem
Bogdan Pęk

Stanowisko
Warszawa, 26.08.2015 r.
Szanowny Pan
Bogdan Pęk
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na przekazane oświadczenie Senatora Bogdana Pęka złożone na
78. posiedzeniu Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., w sprawie zasadności wydania decyzji administracyjnej nr ZDM/GKUP/AGR/130/16516-OT/2012 o odmowie
umorzenia należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
W dniu 16 grudnia 2012 r. funkcjonariusz Straży Miejskiej m.st. Warszawy działający na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dalej: „p.r.d.”, Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 – j.t. z późn. zm.) wydał dyspozycję
usunięcia pojazdu marki V. należącego do Pana Jarosława S. Działanie strażnika
miejskiego było podyktowane postojem wspomnianego pojazdu w strefie obowiązywania znaku B-36 z tabliczką T-24, a więc wskazującego, że zaparkowany pojazd
zostanie usunięty na koszt właściciela. Warto podkreślić, że ze stosowania się do tego
znaku nie są zwolnieni kierowcy legitymujący się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, jak Pan Jarosław S. Zgodnie z art. 130a ust. 1 pkt 5 p.r.d. pozostawienie
pojazdu w takim miejscu stanowi przesłankę obligatoryjnego wydania dyspozycji jego
usunięcia. W takim przypadku strażnik miejski nie miał więc innej możliwości, jak
wydanie dyspozycji usunięcia nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu.
W związku z wydaniem wspomnianej dyspozycji, pojazd Pana Jarosława S. został
odholowany i umieszczony na parkingu strzeżonym. Zgodnie z procedurą opisaną
w art. 130a ust. 5c p.r.d. pojazd pozostaje na parkingu do czasu uiszczenia opłaty za
jego usunięcie i przechowywanie. W omawianym przypadku zobowiązanym do uregulowania należności był Pan Jarosław S., jako właściciel przedmiotowego pojazdu.
W dniu 5 stycznia 2013 r. zobowiązany wniósł opłatę w wysokości 1153,00 zł (słownie:
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jeden tysiąc sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100) tytułem uregulowania kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu. Uiszczenie opłaty umożliwiło Panu Jarosławowi S.
odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, na który został odholowany jego samochód.
Następnie pismem z dnia 8 stycznia 2013 r. Pan Jarosław S. wniósł o zwrot kwoty
wpłaconej na konto Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (dalej: „ZDM”; jednostka
organizacyjna m.st. Warszawy zajmująca się usuwaniem pojazdów, a także rozliczaniem należności z tytułu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów). Wnioskodawca powoływał się na swoją trudną sytuację materialną i to, że – w jego ocenie –
uregulowanie opłaty w wysokości 1153,00 zł mocno uszczupliło posiadane przez niego
środki przeznaczone na utrzymanie.
Po analizie dokumentacji Dyrektor ZDM działający w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wydał w dniu 17 maja 2013 r. decyzję administracyjną nr ZDM/GKUP/
AGR/130/16516-OT/2012, w której odmówił umorzenia wyż. wym. należności oraz
zwrotu Panu Jarosławowi S. wpłaconej przez niego kwoty.
Powyższa decyzja administracyjna została utrzymana w mocy przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Warszawie (decyzja z dnia 21 marca 2014 r., sygn. akt [...]),
do którego sprawa trafiła wskutek odwołania od wyż. wym. decyzji Dyrektora ZDM
wniesionego przez Pana Jarosława S. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
wyrokiem z dnia 6 listopada 2014 r. (sygn. akt [...]) również utrzymał w mocy przedmiotową decyzję Dyrektora ZDM.
Niezależne od siebie organy pierwszej i drugiej instancji, a także Sąd Administracyjny doszły do tego samego wniosku, iż obiektywna ocena dokumentacji przedstawionej przez Pana Jarosława S. nie prowadzi do stwierdzenia, że zapłata wspomnianej należności zagrażała jego egzystencji. Niniejsze organy oraz Sąd zauważyły, że
w momencie uiszczenia przywołanej kwoty Pan Jarosław S. dysponował lokum na
terenie Warszawy oraz samochodem, a co najważniejsze, uzyskiwał wynagrodzenie
miesięczne netto w wysokości ok. 1300,00 zł. Taka kwota była zbliżona do obowiązującej wówczas w Polsce płacy minimalnej netto i była zdecydowanie wyższa aniżeli
minimum egzystencji. Nie zostały więc spełnione przesłanki umożliwiające umorzenie
zainteresowanemu obciążającej go należności. Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przypomniał, że posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej nie
zwalnia tejże ze stosowania się do przepisów prawa, w tym regulacji z zakresu prawa
ruchu drogowego. Egzekwowanie przepisów prawa wobec osób niepełnosprawnych
nie kłóci się więc z zasadami współżycia społecznego.
W związku z powyższym należy podkreślić, że nie ma podstaw ku temu, by zmienić decyzję, o której w swoim oświadczeniu wspomina Senator Bogdan Pęk. W świetle
powyższego należy bowiem stwierdzić, iż Pan Jarosław S. nie spełnił przesłanek umorzenia należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu. Warto również raz
jeszcze podkreślić, że decyzja o odmowie umorzenia należności pozytywnie przeszła
kontrolę legalności zarówno na poziomie postępowania odwoławczego przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a także na etapie postępowania sądowoadministracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
z upoważnienia
PREZYDENTA
m.st. Warszawy
Jarosław Jóźwiak
Zastępca Prezydenta
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Oświadczenie senatora Bogdana Pęka
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku owoców miękkich.
Jak powszechnie wiadomo, ceny na przykład porzeczek spadły w skupach już do 30 gr. Prosimy zatem o informację, jakie działania Pan podjął
bądź zamierza podjąć w celu poprawy obecnego położenia producentów porzeczek. Istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie istnienia zmowy cenowej
na rynku krajowym.
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
Warszawa, 2015.08.12
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 lipca br. znak BPS/043-78-3378/15, przy którym przekazane zostało wspólne oświadczenie Panów Senatorów Bogdana Pęka oraz
Grzegorza Wojciechowskiego złożone w dniu 10 lipca 2015 r. podczas 78. posiedzenia
Senatu RP, niniejszym przekazuję Panu Marszałkowi swoje stanowisko na temat kwestii przedstawionych w ww. oświadczeniu.
Należy podkreślić, że Polska jest od wielu lat największym producentem owoców
czarnej porzeczki w UE. Od 2000 r. polska produkcja czarnych porzeczek stanowiła
około 67% unijnej i mniej więcej 40% światowej.
Trudna sytuacja na rynku tych owoców wynika przede wszystkim ze słabej pozycji
rynkowej producentów porzeczki. Produkcja tych owoców jest bardzo rozdrobniona.
Porzeczki czarne są kierowane głównie do przetworzenia. Producentom, jako dostawcom niedużych partii towaru, trudno jest zachęcić zakłady przetwórcze, tj. odbiorców,
najczęściej reprezentujących relatywnie duży popyt, do zawierania umów kontraktacyjnych obejmujących m.in. konkretne lub orientacyjne ceny dostarczanych przez nich
produktów. Indywidualni producenci porzeczki czarnej rzadko także mają możliwość
prowadzenia skutecznych negocjacji cen przed sprzedażą. W konsekwencji mamy do
czynienia z dużą niestabilnością cen na rynku tego produktu. Bardzo istotnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na ceny oferowane producentom czarnej porzeczki
był wzrost liczby nasadzeń, który miał miejsce po roku 2011 (z 30 tys. ha w 2011 r. do
36,3 tys. ha w 2014 r.). Wzrost areału upraw czarnej porzeczki był w znacznej mierze
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efektem spontanicznych decyzji producentów, często niepopartych długookresowymi
analizami, a jedynie obserwacją bieżącej, korzystnej sytuacji na rynku. Nasadzenia
te, po wejściu w wiek owocowania stanowią potencjał dla obecnej produkcji, o skali
znacznie przewyższającej podaż oferowaną w latach poprzednich.
Do podejmowanych przez rząd działań systemowych należy wdrożenie rozwiązań
wynikających z uregulowań ustanowionych w ramach wspólnej organizacji rynków
rolnych objętych Wspólną Polityką Rolną UE. Wspólna organizacja rynków rolnych
w sektorze owoców i warzyw przewiduje, że wszelkie formy wsparcia dla tego sektora
są kierowane do lub za pośrednictwem uznanych organizacji producentów owoców
i warzyw. Uregulowania UE, o których mowa polegają w szczególności na wspieraniu działań mających na celu koncentrację podaży po stronie producentów owoców
i warzyw, a w konsekwencji wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. W związku z powtarzającymi się sytuacjami kryzysowymi na rynkach owoców i warzyw, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wielu lat zachęca producentów tego sektora, w tym producentów czarnej porzeczki, do zrzeszania się w podmiotach, których najważniejszą
funkcją ma być stabilizowanie rynku owoców i warzyw, tj. w organizacjach producentów. Podmioty te są odpowiedzialne za efektywne planowanie produkcji, tak aby
jej poziom był dostosowany do popytu. Organizacje producentów dzięki prowadzonym badaniom dysponują o wiele szerszym dostępem do informacji nt. rynku niż
indywidualne gospodarstwa rolne. Jednostki takie mogą zatem efektywnie wpływać
na planowaną przez swoich członków produkcję, tak aby dostosować ją do popytu,
zarówno pod względem ilości jak i jakości. Jednocześnie koncentrując dużą podaż
organizacje producentów stają się atrakcyjnymi partnerami dla zakładów przetwórczych koncentrujących duży popyt. W takich relacjach organizacje mają realny wpływ
na poziom cen, które uzyskują za dostarczane do przetwórstwa produkty. Podmioty
te posiadając osobowość prawną mogą być stroną w kontraktach zawieranych bezpośrednio z zakładami przetwórczymi. Ponadto organizacje koncentrując znaczny popyt na środki produkcji, tj. nawozy, środki ochrony roślin mogą także skutecznie
negocjować ceny zakupu tych produktów. Bardziej niż w przypadku producentów
indywidualnych uzasadnione ekonomicznie są ponadto inwestycje w maszyny służące
do zbioru (np. kombajny), przygotowania produktów do sprzedaży (np. sortownice),
które w znacznym stopniu mogą ograniczyć zapotrzebowanie na coraz droższą siłę
roboczą. W celu zachęcenia do zrzeszania się producentów w tego typu podmiotach,
w przepisach UF przewidziano wsparcie finansowe na dofinansowanie realizowanych
przez organizacje producentów programów operacyjnych. Pomoc przyznawana tym
podmiotom może wynosić 4,1% wartości produkcji sprzedanej przez daną organizację
producentów. Pułap ten może zostać zwiększony do 4,6%, jeśli organizacja realizuje środki zarządzania kryzysowego. Wsparcie to jest ograniczone do 60% założonego
przez organizacje funduszu operacyjnego. Jednym z głównych narzędzi dostępnych
dla producentów zrzeszonych w organizacjach producentów owoców i warzyw, które
chronią ich dochody w przypadku nagłych wahań cen podczas kryzysu, są działania
objęte tzw. zarządzaniem kryzysowym oraz zapobieganiem kryzysom. W Polsce wdrożono w przepisach krajowych mechanizm wycofania z rynku, który polega na przekazywaniu za pośrednictwem organizacji producentów wycofanych owoców i warzyw
na tzw. bezpłatną dystrybucję lub na paszę dla zwierząt. Organizacja producentów
wdrażająca mechanizm wycofania z rynku może ubiegać się o wypłatę rekompensat
przewidzianych prawodawstwem UE.
Ponadto w ramach działań systemowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przygotowana została ustawa nowelizująca przepisy krajowe wdrażające wspólną organizację rynków rolnych. W rezultacie wejścia w życie nowelizacji, w Polsce będzie
miał zastosowanie obowiązek zawierania umów na dostawy produktów rolnych do
pierwszego nabywcy (z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej) realizowane przez producentów rolnych, grupy producentów oraz organizacje producentów. Podstawowymi
elementami takich umów będą: cena do zapłaty za dostawę, ilość i jakość dostarczanych produktów, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, klauzule dotyczące
rozwiązania umowy, szczegóły dotyczące płatności. Celem przedmiotowych umów jest
z jednej strony zabezpieczenie stałości dostaw niezbędnej ilości surowca o określo-
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nych parametrach na potrzeby przemysłu przetwórczego, a z drugiej – zagwarantowanie producentom zapłaty za dostarczone produkty, jeżeli spełnione zostaną warunki
zawarte w umowie. Rozwiązanie, o którym mowa powinno korzystnie wpłynąć na stabilizację cen uzyskiwanych przez producentów.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oświadczenie senatora Bogdana Pęka
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej śledztwa smoleńskiego. Prosimy mianowicie wskazać, na jakim etapie obecnie jest postępowanie, jakie czynności dowodowe są obecnie prowadzone w tej sprawie
oraz – co najistotniejsze – kiedy należy spodziewać się jej zakończenia.
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 30 lipca 2015 r.
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z treścią przepisu art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku „o wykonywaniu mandatu posła i senatora” (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 7, poz. 29
z późn. zm.) oraz przepisu art. 49 ust. 5 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 listopada 1990 roku „Regulamin Senatu” (tekst jednolity – M.P. z 2014 roku,
poz. 529 z późn. zm.), przedstawiam na ręce Pana Marszałka pisemną odpowiedź na
oświadczenie złożone przez senatorów Bogdana Pęka i Grzegorza Wojciechowskiego
podczas 78. posiedzenia Senatu w dniu 10 lipca 2015 r., dotyczące śledztwa w sprawie tzw. „katastrofy smoleńskiej”, przekazane Prokuratorowi Generalnemu przez Wicemarszałka Senatu RP w z. Pana Jana Wyrowińskiego, przy piśmie oznaczonym sygnaturą BPS/043-78-3379/15, z dnia 16 lipca 2015 r., a następnie przekazane do
Naczelnej Prokuratury Wojskowej, w dniu 23 lipca 2015 r., przy piśmie Zastępcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego, oznaczonym sygnaturą PG VII Ko.130/15.
Odnosząc się do zawartej w treści oświadczenia prośby Panów Senatorów o wskazanie na jakim etapie obecnie znajduje się postępowanie w sprawie tzw. „katastrofy
smoleńskiej”, jakie czynności dowodowe są obecnie prowadzone w tej sprawie oraz
kiedy należy spodziewać się jej zakończenia, stwierdzić należy, iż prokuratura, kierując się przepisami kodeksu postępowania karnego, nie informuje w tym, ani w jakimkolwiek innym śledztwie, o wykonywanych czy też planowanych do wykonania czynnościach dowodowych. Wszelkie informacje, które mogą być upubliczniane, są przedmiotem komunikatów prasowych publikowanych na stronie internetowej Naczelnej
Prokuratury Wojskowej – www.npw.gov.pl, w zakładce „Katastrofa smoleńska”, bądź
udzielane w trakcie konferencji prasowych.
Informuję ponadto, iż śledztwo w sprawie tzw. „katastrofy smoleńskiej” przedłużone zostało do dnia 10 października 2015 r., przy czym w chwili obecnej nie można
podać daty jego zakończenia.
Z poważaniem
płk Jerzy Artymiak
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Oświadczenie senatora Bogdana Pęka
oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o objęcie szczególnym nadzorem oraz o przeniesienie postępowania Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie do innej jednostki. Z okoliczności przedstawionych przez rodziców pobitej ze skutkiem śmiertelnym osoby wynika, że ze sprawą mogą mieć związek
osoby prowadzące dochodzenie, co w oczywisty sposób wyklucza rzetelność
postępowania. O prawdziwości tego powiązania mogą świadczyć zaniechania w badaniu dowodów.
Z poważaniem
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
Warszawa, 12.08.2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 16 lipca 2015 r., dotyczącego
oświadczenia, złożonego przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – Panów Bogdana
Pęka i Grzegorza Wojciechowskiego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., w zakresie przebiegu i wyniku śledztwa Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie sygn. [...], uprzejmie informuję, że przedmiotowe postępowanie przygotowawcze
prowadzone było początkowo pod sygn. [...], w sprawie zaistniałego w dniu 29 października 2008 r. w Z. spowodowania przez nieznanego sprawcę lub sprawców obrażeń ciała u Pana Pawła B., powodujących chorobę realnie zagrażającą życiu i skutkującą jego zgonem w dniu 2 lutego 2012 r., tj. o czyn z art. 156 §1 pkt 2 oraz art. 156
§3 k.k. i zakończone zostało postanowieniem o umorzeniu.
Jednakże w wyniku badania w 2013 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi akt tej
sprawy uznano konieczność podjęcia na nowo umorzonego śledztwa i wykonania kolejnych czynności, w tym wnioskowanych przez pokrzywdzonych, o czym poinformowałem Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r.
Już wówczas szczegółowo wytknięto nieprawidłowości jednostki rejonowej zarówno
w zakresie braku wykorzystania dostępnych środków dowodowych i poczynienia
w tym aspekcie niepełnych ustaleń faktycznych, jak i poziomu wykonywanych czynności procesowych. Stwierdzone braki i uchybienia były też przedmiotem spotkania
konsultacyjnego w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi z udziałem Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie.
W następstwie wystąpienia Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi do Prokuratora
Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim postanowieniem z dnia 22 maja 2013 r. postępowanie podjęto na nowo i kontynuowano je do grudnia 2013 r., kiedy to je zawieszono z uwagi na długi okres oczekiwania na opinię biegłych z zakresu medycyny
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sądowej. Po jej uzyskaniu śledztwo podjęto z zawieszenia w dniu 29 kwietnia 2014 r.,
a następnie postanowieniem z dnia 30 czerwca 2014 r. ponownie umorzono, wobec
niewykrycia sprawców przestępstwa.
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, rozpoznający zażalenie złożone przez
pełnomocnika pokrzywdzonych, postanowieniem z dnia 10 września 2014 r. sygn. [...]
utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.
W wykonaniu polecenia Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi zasadność decyzji badała również Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, w której uznano,
że wykonane zostały wszystkie możliwe czynności procesowe i pozaprocesowe, które
mogłyby przyczynić się do ustalenia sprawcy bądź sprawców przedmiotowego czynu.
W przywołanym powyżej piśmie z dnia 1 kwietnia 2015 r. do Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego wyjaśniłem również kwestie wątku bliskich kontaktów jednego z prowadzących sprawę policjantów z osobą, wskazaną przez pokrzywdzonych,
jako sprawca, który również był rozpoznawany w toku postępowania. Zważyć przy
tym należy, że wątek ten dotyczył zarzutu pozostawania w bliskich kontaktach siostry
żony zmarłego z funkcjonariuszem policji, wykonującym czynności procesowe w tym
śledztwie. Okoliczność ta nie została jednak potwierdzona, tym samym nie mogła
mieć wpływu na przebieg postępowania w przedmiotowej sprawie. Aktualnie, mając
na uwadze wagę zarzutu podniesionego w oświadczeniu Panów Senatorów RP, celem
jego wyjaśnienia polecono Prokuraturze Okręgowej wykonanie kolejnych czynności
z udziałem ojca Pana Pawła B.
Ponadto uprzejmie informuję, że w ramach czynności wykonywanych przez Wydział IV Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów – Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, sukcesywnie zapoznawano się z udostępnianymi kopiami
materiałów gromadzonych w toku śledztwa, a także z treścią informacji przekazywanych przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim sprawującą nadzór na
przedmiotowym postępowaniem. Ponieważ w dalszym ciągu krytycznie oceniono sposób prowadzenia postępowania, pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. [...] Zastępca
Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi zwrócił się do Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o rozważenie istnienia przesłanek do podjęcia na nowo umorzonego
śledztwa i jego przejęcia przez Wydział V jednostki okręgowej. Jak ustalono decyzja
w tym zakresie zostanie podjęta, po zapoznaniu się z aktami śledztwa, w terminie do
końca sierpnia br.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatorów Zdzisława Pupy,
Grzegorza Wojciechowskiego, Przemysława Błaszczyka,
Janiny Sagatowskiej, Doroty Czudowskiej,
Mieczysława Gila, Wiesława Dobkowskiego,
Stanisława Gogacza, Grzegorza Czeleja,
Jerzego Chróścikowskiego, Kazimierza Wiatra,
Wojciecha Skurkiewicza, Alicji Zając oraz Stanisława Koguta
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Z publikacji medialnych, m.in. w programie „Sprawa dla Reportera”
w TVP1 z 2 lipca 2015 r., wyłania się podejrzenie nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku. W związku
z tym prosimy, by Pan Minister sprawdził wszystkie postępowania o odebranie dzieci prowadzone przez Sąd Rejonowy w Nisku w okresie ostatnich
pięciu lat i udzielił odpowiedzi na następujące pytania.
Po pierwsze, w stosunku do ilu dzieci Sąd Rejonowy w Nisku wydał postanowienie (końcowe bądź w formie zabezpieczenia) o odebraniu dzieci ich
rodzinom biologicznym?
Po drugie, ile z tych dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczych, a ile w rodzinach zastępczych?
Po trzecie, co do ilu dzieci odebranych rodzicom na podstawie orzeczeń
Sądu Rejonowego w Nisku zostały wydane orzeczenia o ich adopcji, w ilu
przypadkach była to adopcja na rzecz rodzin adopcyjnych w kraju, a w ilu
za granicą?
Po czwarte, czy były takie przypadki, że w wyniku odebrania dzieci doszło do rozdzielenia rodzeństwa i umieszczenia go w różnych miejscach? Ile
było takich orzeczeń, ilu rodzin oraz jakiej liczby rodzeństwa takie orzeczenia dotyczyły?
Po piąte, w ilu przypadkach odebrania dzieci powodem odebrania była
przemoc rodziców, stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym, a w ilu
inne okoliczności?
Po szóste, czy były takie przypadki, że odebranie dzieci dotyczyło tylko
części rodzeństwa, a pozostała część pozostawiona została rodzicom? Jeśli
tak, ilu rodzin dotyczyły takie sytuacje?
Po siódme, czy były przypadki odebrania jakiejkolwiek rodzinie dzieci
przewlekle chorych bądź niepełnosprawnych?
Po ósme, czy w okresie ostatnich pięciu lat wpływały skargi na Sąd Rejonowy w Nisku dotyczące odbierania dzieci przestępcom? Jeśli tak, ile było
takich skarg, czy zostały one zbadane i przez kogo, jaki był wynik badania
tych skarg?
Prosimy, by Pan Minister zapoznał się z uzasadnieniem postanowienia
o odebraniu dzieci rodzinie państwa B. i rozważył pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, który jest autorem tego uzasadnienia,
oraz kuratora, który dostarczył informacji będących podstawą tego postanowienia.
Podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej dostrzegamy w tym, że
sąd, uzasadniając zabranie dzieci, użył absolutnie niedopuszczalnych argumentów, a mianowicie:
1. zażądał od rodziców usunięcia z mieszkania psa i królika (należy
w tym upatrywać aktu psychicznego okrucieństwa, zarówno wobec dzieci
związanych emocjonalnie ze zwierzętami, jak i wobec samych zwierząt);
2. powołał się na anonimowe informacje o rzekomo złej opinii ojca dzieci (posługiwanie się anonimowymi opiniami jest niedopuszczalnym nadużyciem);
3. jako okoliczność uzasadniającą odebranie dzieci wskazał m.in. fakt
niezapłacenia przez rodziców składki szkolnej w wysokości 10 zł, a ponadto powołał się na taką okoliczność, że rodzice dzieci są zadłużeni (pomijam
rzetelność tej informacji, ale jest to niedopuszczalne wiązanie kwestii opiekuńczych ze statusem materialnym rodziny, albowiem ani bieda, ani tym
bardziej zadłużenie nie mogą stanowić okoliczności uzasadniających odbieranie dzieci);
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4. powołał się na okoliczności wskazujące na wykluczenie dziecka i jego
izolację oraz przejawy znęcania się nad nim w grupie rówieśniczej w szkole
(tego rodzaju okoliczności w żadnym razie nie mogą usprawiedliwiać odbierania dzieci rodzicom);
5. przywołał taką okoliczność, że rodzice nie wykupili dziecku obiadów
w szkole (co również jest niedopuszczalną argumentacją, zważywszy że
dzieci nie były niedożywione, a korzystanie z obiadów szkolnych nie jest
przymusowe).
Prosimy również Pana Ministra o skontrolowanie prawidłowości postępowania wobec dwójki dzieci zabranych pani Katarzynie M. Dzieci te z nieznanych powodów (wiele wskazuje, że był to odwet sądu na matce dzieci za jej
publiczne wystąpienie z krytyką sądu) zostały nagle przeniesione z placówki
opiekuńczej w pobliżu miejsca zamieszkania do placówki odległej o 80 km,
do której matka ma utrudniony dojazd, ponieważ wiąże się on z ciężkim do
udźwignięcia wysiłkiem. De facto zmierza to do oderwania matki od dzieci.
Prosimy również o podanie informacji, ilu sędziów wydawało w okresie
ostatnich pięciu lat w Sądzie Rejonowym w Nisku orzeczenia o odebraniu
dzieci rodzicom.
Prosimy o wyjaśnienie, czy w Sądzie Rejonowym w Nisku ma miejsce
bądź miał miejsce w przeszłości fakt zatrudnienia na stanowisku kuratora
osoby należącej do kręgu osób najbliższych sędziemu tego sądu orzekającemu w sprawach rodzinnych. Jeśli taki fakt miał miejsce, to czy był on przedmiotem jakiejś interwencji służbowej? A jeśli tak, to jakiej?
Z poważaniem
Zdzisław Pupa		
Grzegorz Wojciechowski
Przemysław Błaszczyk
Janina Sagatowska		
Dorota Czudowska		
Mieczysław Gil		
Wiesław Dobkowski		

Stanisław Gogacz
Grzegorz Czelej
Jerzy Chróścikowski
Kazimierz Wiatr
Wojciech Skurkiewicz
Alicja Zając
Stanisław Kogut

Odpowiedź
Warszawa, 5.08.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Państwa senatorów podczas 78. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lipca 2015 r., poświęcone problemowi odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku, uprzejmie informuję.
Prawo dziecka do wychowania w rodzinie naturalnej zagwarantowane zostało
w przepisach szeregu aktów prawnych rangi międzynarodowej, w tym w stanowiącej
swoistą „konstytucję” praw dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zm.), ratyfikowanej
przez Polskę.
Przepis art. 9 ust. 1 Konwencji nakłada na państwa – strony obowiązek realizacji
tego prawa poprzez zapewnienie, aby dziecko nie było oddzielone od swoich rodziców
wbrew ich woli. Autonomia rodziny, pomimo silnego jej akcentowania w Konwencji,
nie może jednak iść tak daleko, aby uniemożliwiała ingerencję ze strony czynników
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zewnętrznych w sytuacji, gdy takie działanie jest niezbędne w celu zapobieżenia niekorzystnej sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie.
Oddzielenie dzieci od rodziców dopuszczalne jest jedynie w przypadkach, gdy sąd
opiekuńczy zdecyduje zgodnie z obowiązującym prawem, po przeprowadzeniu stosownego postępowania, że taka izolacja jest konieczna ze względu na najlepiej pojęte
interesy dziecka.
Decyzja w tym zakresie może być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć
lub zaniedbań ze strony rodziców. Jeżeli zatem w sytuacji nienależytego wykonywania
przez nich władzy rodzicielskiej zagrożone zostaje dobro dziecka, wówczas konieczna
jest ingerencja sądu. Podstawę do interwencji sądu opiekuńczego stanowi przepis
art. 109 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 583) zwanej dalej: K.r.o., który daje sądowi możliwość skorzystania
z szerokiego wachlarza środków zaradczych.
Przepis art. 109 K.r.o. zezwala sądowi opiekuńczemu na wydanie odpowiednich
zarządzeń, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone.
Uzasadnieniem do podjęcia przez sąd decyzji o odizolowaniu dziecka od środowiska rodzinnego w celu należytej ochrony jego dobra jest całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dlatego przed jej podjęciem konieczne jest poczynienie
ustaleń co do zaistnienia przesłanki w postaci zagrożenia dobra dziecka. Badanie
przez sąd opiekuńczy przyczyn zaistniałego stanu zagrożenia jest niezbędne w kontekście doboru właściwych środków ingerencji w zakres władzy rodzicielskiej.
Jednym ze środków, z którego może skorzystać sąd opiekuńczy w przypadku zagrożenia dobra dziecka, jest umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ocena co do zasadności ingerencji w zakres
władzy rodzicielskiej lub opieki sprawowanej nad dzieckiem należy do właściwości
sądu orzekającego w danej sprawie.
Wymaga podkreślenia, że weryfikacja oceny dokonanej przez Sąd Rejonowy w Nisku przy rozpoznawaniu spraw dotyczących odizolowania dzieci od rodziny i umieszczenia ich w pieczy zastępczej – w trybie uprawnień nadzorczych należących do kompetencji Ministra Sprawiedliwości nie jest możliwa. Obszar wskazanej działalności
sądów zastrzeżony jest do sfery orzeczniczej, która wykracza poza zakres czynności
nadzorczych (art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.), zwanej dalej: u.s.p.
W oparciu o posiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dane statystyczne
wskazać należy, że w latach 2010–2014 i I półroczu 2015 r. do Sądu Rejonowego w Nisku wpłynęło łącznie o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej:
61 spraw w 2010 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 44 sprawach, w stosunku do 66 małoletnich, 64 sprawy w 2011 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 51 sprawach, w stosunku do 88 małoletnich, 52 sprawy
w 2012 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 33 sprawach,
w stosunku do 98 małoletnich, w 52 sprawach w 2013 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 17 sprawach, w stosunku do 27 małoletnich, 35 spraw
w 2014 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 34 sprawach,
w stosunku do 49 małoletnich, a 25 spraw w I półroczu 2015 r., z czego uwzględniono
wniosek w całości lub w części w 14 sprawach, w stosunku do 20 małoletnich. Przytoczone dane nie wskazują w ilu sprawach o pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie
władzy rodzicielskiej doszło do ingerencji we władzę rodzicielską poprzez odebranie
dzieci rodzicom. Natomiast liczba spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej, która
wpłynęła do Sądu Rejonowego w Nisku w omawianym okresie wyniosła: w 2010 r.
– 11, w 2011 r. – 15, w 2012 r. – 8, w 2014 r. – 21, a w I półroczu 2015 r. – 7.
Jednocześnie liczba małoletnich, co do których wykonywano orzeczenie o umieszczeniu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i oczekujących na umieszczenie oraz wobec których zarządzono umieszczenie w rodzinie zastępczej, w tym oczekujących na umieszczenie (orzeczenia dotychczas niewykonane) wynosiła odpowiednio:
w 2010 r. – 40 i 28 małoletnich, w 2011 r. – 27 i 30 małoletnich, w 2012 r. – 27 i 30
małoletnich, w 2013 r. – 34 i 29 małoletnich, w 2014 r. – 39 i 31 małoletnich, a w I półroczu 2015 r. – 35 i 37 małoletnich.
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Z ewidencji wybranych spraw rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich wynika, że do Sądu Rejonowego w Nisku w latach 2010–2014
i I półroczu 2015 r. wpłynęły o przysposobienie: 3 sprawy w 2010 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 2 sprawach, 7 spraw w 2011 r., z czego
uwzględniono wniosek w całości lub w części w 8 sprawach (większa liczba załatwień
niż wpływu wynika z pozostałości spraw z ubiegłego roku), 2 sprawy w 2012 r., z czego
uwzględniono wniosek w całości lub w części w 1 sprawie, 3 sprawy w 2013 r., z czego
uwzględniono wniosek w całości lub w części w 3 sprawach, 3 sprawy w 2014 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 3 sprawach i 2 sprawy w I półroczu
2015 r., z czego uwzględniono wniosek w całości lub w części w 1 sprawie. We wskazanym okresie w Sądzie Rejonowym w Nisku nie odnotowano spraw o przysposobienie
małoletnich przez osoby zamieszkałe za granicą.
Dane statystyczne dotyczące pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej ze
względu na stosowanie przemocy w rodzinie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. – o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,
z późn. zm.) pozyskiwane są od dnia 1 stycznia 2014 r. W wymienionym okresie nie
odnotowano spraw tego rodzaju w Sądzie Rejonowym w Nisku.
Ponadto informuję, że w sprawozdaniach statystycznych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości wskazana jest ogółem liczba małoletnich, wobec
których zarządzono umieszczenie w rodzinie zastępczej oraz liczba małoletnich, którzy
oczekują na umieszczenie. Dane te nie zawierają wyodrębnienia przypadków, w których doszło do rozdzielenia rodzeństwa poprzez umieszczenie w różnych placówkach.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada danych statystycznych odnośnie do
liczby przypadków dotyczących pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej
nad dziećmi przewlekle chorymi bądź niepełnosprawnymi.
Odpowiadając na pytanie dotyczące skarg na Sąd Rejonowy w Nisku odnośnie
do odebrania dzieci przestępcom w okresie ostatnich pięciu lat wyjaśniam, że skargi,
które wpływają do resortu nie są kwalifikowane według wskazanego kryterium.
W wymienionym okresie do Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra Sprawiedliwości wpłynęło 13 skarg na Sąd Rejonowy w Nisku w zakresie problematyki dotyczącej pozbawienia władzy rodzicielskiej i umieszczenia dzieci poza rodziną, z których:
1 skargę przekazano Prezesowi Sądu Rejonowego w Nisku, celem załatwienia zgodnie
z właściwością, 1 skargę przekazano do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz
Wymiaru Sprawiedliwości (wystąpienie Pana Janusza Wojciechowskiego – posła do
Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2015 r.), na 1 skargę Wydział Skarg i Wniosków udzielił odpowiedzi, a 10 skarg pozostawiono w aktach bez nadania dalszego
biegu z uwagi na: przesłanie ich tylko do wiadomości Ministerstwa (8 skarg), brak
adresu osoby wnoszącej skargę (1 przypadek) oraz tożsamość skargi z wcześniej już
załatwioną (1 przypadek).
Odnosząc się do kwestii związanych ze sprawą małoletnich dzieci rodziny B., które w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania postępowania opiekuńczego
zostały umieszczone w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej uprzejmie informuję, że przedmiotowa sprawa pozostaje w zainteresowaniu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Z oświadczenia rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ds. cywilnych zawartego na stronie internetowej wskazanej jednostki wynika, że sprawa dotycząca małoletnich dzieci rodziny B. prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nisku pozostaje w toku.
Minister Sprawiedliwości nie posiada kompetencji w zakresie ingerowania w działalność orzeczniczą sądów (art. 9b u.s.p.).
Odnośnie do wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego
orzekającego w przedmiotowej sprawie należy wyjaśnić, iż warunkiem podjęcia przez
Ministra Sprawiedliwości działań mających na celu zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego jest stwierdzenie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez sędziego
przewinienia dyscyplinarnego w postaci oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa
lub uchybienia godności (art. 114 §1 u.s.p.). Przewinienie dyscyplinarne polegające
na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa może dotyczyć jedynie przepisów po-
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stępowania i to takich, które nie wiążą się z samym orzekaniem, a mają na celu tylko
zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania.
Przedstawione argumenty nie stanowią uzasadnionej podstawy do skorzystania
przez Ministra Sprawiedliwości z uprawnienia wynikającego z art. 114 §1 u.s.p.
W zakresie wniosku o skontrolowanie prawidłowości postępowania wobec dwójki
małoletnich dzieci Pani Katarzyny M., uprzejmie informuję, że podjęcie działań nadzorczych mających na celu kontrolę postępowania we wskazanej sprawie – w oparciu
o obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie zasad sprawowania przez Ministra Sprawiedliwości zewnętrznego nadzoru administracyjnego – nie jest możliwe.
Odnosząc się do żądania wskazania, ilu sędziów wydawało w okresie ostatnich
pięciu lat w Sądzie Rejonowym w Nisku orzeczenia w sprawach dotyczących pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej należy zauważyć, że orzeczenia sądowe,
do których zaliczane są wyroki i postanowienia wydawane są w postępowaniu sądowym przez sąd rozpoznający sprawę, a nie sędziego. Ponadto w oparciu o dostępne dane statystyczne nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W sprawozdaniach statystycznych wykazywana jest liczba sędziów orzekających, ale
z pominięciem poszczególnych kategorii spraw.
W kwestii zastrzeżeń dotyczących czynności kuratora sądowego zatrudnionego
w Sądzie Rejonowym w Nisku wskazać należy, że czynności przeprowadzane w sprawie
opiekuńczej, w szczególności wywiad środowiskowy i sprawozdanie z niego nie stanowią z reguły jedynej podstawy do ingerencji sądu rodzinnego w wykonywanie władzy
rodzicielskiej. Podstawę taką stanowi całokształt okoliczności świadczących o niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziny i tym samym zagrożeniu dobra dziecka.
Przepisy K.r.o., jak również wydawane na jego podstawie orzeczenia sądu oparte
są na przesłance dobra dziecka. Wskazana przesłanka winna determinować wszelkie
działania i decyzje sądu opiekuńczego.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie gromadzi informacji o stosunkach osobistych
i rodzinnych kuratorów sądowych, stąd niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy kurator wykonujący czynności w sprawie będącej przedmiotem niniejszego
oświadczenia należy do kręgu osób najbliższych sędziego orzekającego w sprawie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z art. 16 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora oraz art. 9a §2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych proszę o udzielenie informacji w sprawie
pana Piotra S., toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach Oddział
Zamiejscowy w R., o zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą z tytułu wypadku przy pracy.
Chodzi o to, że sąd nie przeprowadził czynności wyjaśniających, mających na celu:
a) dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań;
b) naświetlenie stanowisk stron oraz skłonienie ich do pojednania i zawarcia ugody;
c) ustalenie, jakie z istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności
są sporne między stronami oraz czy i jakie dowody należy przeprowadzić
w celu ich poznania;
d) wyjaśnienie innych okoliczności, mających znaczenie dla prawidłowego i szybkiego rozstrzygnięcia sprawy;
e) niedopuszczenie dowodów koniecznych do ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku.
Ponadto sąd wbrew kodeksowi pracy i przepisom wykonawczym przerzucił ciężar dowodów na pracownika, choć to pracodawca ma obowiązek
prowadzenia dokumentacji pracowniczej i sporządzenia dokumentów powypadkowych. Wymusił na pracowniku dodatkowe, zbędne wydatki, choć
jest on zwolniony z kosztów sądowych, dopuszczając początkowo dowody
z nagrań audio niezbędnych do rozpoznania istoty sprawy, następnie nakazał sporządzić transkrypcję pod rygorem odrzucenia, ostatecznie oddalił
dowody z tych nagrań i transkrypcji. Zlekceważył lub oddalił najważniejsze
wnioski powoda, jego pełnomocnika i MOZ NSZZ „Solidarność’80” RP przy
KHW SA KWK Mysłowice – Wesoła w Mysłowicach. Pełnomocnik złożył wniosek o wyłączenie sądu z uwagi na brak bezstronności i zaufania.
Powstaje pytanie: czy sąd może wydać sprawiedliwy wyrok bez przeprowadzenia rzetelnego procesu i ustalenia prawdy? Chodzi o to, że zachowanie sądu pozbawia powoda, pracownika, możliwości obrony jego praw,
a rażąca wadliwość postępowania dowodowego stanowi tylko zewnętrzne
znamiona braku bezstronności, niezależności i niezawisłości, wyraża negatywny stosunek do pracownika i bezprawnie faworyzuje pracodawcę. To
skutkuje utratą zaufania do sądu i stosowanego prawa.
W związku z tym proszę o następujące informacje zawodowe o pani sędzi prowadzącej proces.
1. Ile lat przepracowała oraz w jakim charakterze przed objęciem stanowiska sędziego?
2. Ile miała spraw pracowniczych?
3. W ilu postępowaniach zabezpieczyła dowody?
4. W ilu procesach dokonała zabezpieczenia powództwa?
5. Ile wyroków wydała na korzyść pracownika?
6. W ilu wyrokach obciążyła pracownika kosztami adwokackimi na rzecz
pracodawcy?
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

105

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 5.08.2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Czesława Ryszki złożone na 78. posiedzeniu Senatu w dniu 10 lipca 2015 r., poświęcone sprawie Piotra Sz. prowadzonej przez
Sąd Okręgowy w Gliwicach – Ośrodek Zamiejscowy w R. w związku ze zgłoszonymi
roszczeniami z tytułu wypadku przy pracy, uprzejmie informuję.
Minister Sprawiedliwości stosownie do art. 9a §2 i art. 37f §1 u.s.p. ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,
poz. 133 ze zm.), dalej zwanej „u.s.p.”, sprawuje wyłącznie zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, a nie nadzór judykacyjny. Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego stosownie do art. 9b u.s.p.
nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Tym samym ocena
trafności wydanych w konkretnych sprawach orzeczeń sądowych i podejmowanych
czynności procesowych pozostaje poza ustawowo przyznanym Ministrowi Sprawiedliwości zakresem kompetencji.
Przepisy prawa nie przewidują również kompetencji Ministra Sprawiedliwości
w zakresie wykładni legalnej przepisów prawa, czyli wykładni dokonywanej przez organ upoważniony przez samo prawo do interpretacji określonych jego przepisów w ramach ustalonej procedury, przy wskazaniu zakresu jej mocy wiążącej.
Odnosząc się do pytań zawartych w końcowej części oświadczenia uprzejmie informuję, że sędzia – referent w sprawie będącej przedmiotem oświadczenia w okresie od
1 grudnia 1984 r. do 31 sierpnia 1985 r. pracowała w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na stanowisku referenta prawnego. Od 1 września 1985 r.
odbywała etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.
W dniach 8, 10 i 24 września 1987 r. zdała egzamin sędziowski. W dniu 9 października 1987 r. została mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego
w Katowicach i powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich na okres dwóch lat
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Uchwałą Rady Państwa z dnia 9 czerwca
1989 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, a postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 1996 r. –
na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2001 r. została przeniesiona z dniem 8 stycznia 2001 r.
na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Pozostałe kwestie nie mogą być przedmiotem odpowiedzi, albowiem gromadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości, w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.), ustawę z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu
ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 561), dane statystyczne obejmują informacje dotyczące ogólnej ewidencji spraw sądowych. Uszczegółowienie tych danych
w zakresie liczby wpływu, załatwień, pozostałości czy też rodzaju rozstrzygnięć dotyczy wyłącznie tych spraw, które podlegają symbolizacji według załącznika nr 2 do
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zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 ze zm.).
Z tego względu Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje informacjami umożliwiającymi udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.
Z poważaniem
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk

78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

107

Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Proszę o udzielenie informacji w sprawie tragedii górników z 6 października 2014 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” Katowickiego Holdingu Węglowego SA, w wyniku której poniosło śmierć pięciu pracowników, a dwadzieścia siedem osób doznało ciężkich poparzeń dużej
powierzchni ciała. Problem polega na tym, że prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Katowicach odmawia dopuszczenia do udziału w sprawie
MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice – Wesoła”,
pokrzywdzonym, rodzinom zabitych górników oraz ich pełnomocnikowi, r.pr.
Tadeuszowi Andrzejewskiemu (Kt 1707). Kopie zażaleń wysyłane do prokuratora generalnego są zwracane bez reakcji prokuraturze okręgowej, jakby
Prokuratura Generalna była tylko biurem przesyłkowym.
MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP złożyła 9 października 2014 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrekcję KWK „Mysłowice – Wesoła” Katowicki Holding Węglowy SA, broniąc interesów pokrzywdzonych pracowników. Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych związki te reprezentują pracowników, osoby bezrobotne, emerytów
i rencistów i bronią ich praw, godności, ich interesów zawodowych, moralnych i socjalnych. Sprawują też kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy
oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Moim zdaniem prokuratura rażąco narusza art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy
o związkach zawodowych, skoro pełnomocnikowi Tadeuszowi Andrzejewskiemu odmówiła zgody na zapoznanie się z dotychczas zebranym materiałem dowodowym w sprawie. W uzasadnieniu napisano, że pełnomocnik lub
pokrzywdzeni mają zamiar wywierania presji na przesłuchanych w sprawie
świadków, a udostępnienie akt w obecnej chwili może znacznie utrudnić tok
prowadzonego śledztwa. To brzmi jak oskarżenie, a równocześnie wzbudza
poczucie krzywdy i nieufność do władzy w całym środowisku górniczym.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

Odpowiedź
Warszawa, 17.08.2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 16 lipca 2015 roku nr BPS/043-78-3383/15, przy
którym przekazany został tekst złożonego przez Pana Senatora Czesława Ryszkę podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 roku oświadczenia dotyczącego
procedowania w postępowaniu przygotowawczym Prokuratury Okręgowej w Katowicach
– sygn. akt [...], uprzejmie informuję, że korespondencję tę przekazano Prokuratorowi
Apelacyjnemu w Katowicach, jako jednostce nadrzędnej nad wskazaną prokuraturą
okręgową, z poleceniem dokonania oceny zasadności zarzutów stawianych przez Pana
senatora, odnośnie do prawidłowości sposobu prowadzenia przedmiotowego śledztwa.
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W przekazanej informacji Prokurator Apelacyjny w Katowicach odniósł się w sposób szczegółowy do zarzutów podniesionych w przywołanym wyżej oświadczeniu. Po
zapoznaniu się z informacją Prokuratora Apelacyjnego, uprzejmie przedstawiam, że
podzielam w całości zajęte w niej stanowisko, uznając zarzuty zawarte w oświadczeniu senatora Czesława Ryszki za niezasadne.
Prokurator Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 24 czerwca 2015 roku
przedłużył do dnia 6 października 2015 roku okres trwania śledztwa, sygn. akt [...],
w sprawie sprowadzenia, w dniu 6 października 2014 roku, w Mysłowicach zdarzenia
zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób w postaci gwałtownego spalenia się metanu
w rejonie ściany numer 560, w pokładzie numer 510, na poziomie 665 metrów, w Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”, w następstwie czego szereg osób doznało
obrażeń ciała, a 5 osób zmarło, to jest o przestępstwo z art. 163 §1 pkt 3 i §3 kk., wszczętego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach w dniu 7 października 2014 roku.
Do chwili obecnej w toku przedmiotowego śledztwa przeprowadzono oględziny
i sekcje zwłok 5 pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć w wyniku zdarzenia, uzyskano opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej określającą przyczyny zgonów. Przesłuchano też ponad 100 świadków, w tym pokrzywdzonych, przedstawicieli związków
zawodowych, pracowników oddziału wydobywczego KG-2, ratowników z Kopalnianej
Stacji Ratownictwa Górniczego, pracowników oddziału mechanicznego MD-1 oraz
elektrycznego MEK, a nadto osoby zajmujące się metanometrią z oddziału MTA, dyspozytorów ruchu kopalni i metanometrii, metaniarzy oraz członków dozoru działu
wentylacji. Zabezpieczono zapisy twardych dysków komputerów dyspozytorni metanometrii automatycznej kopalni sporządzając kopie binarne systemów SMP i THOR,
które to systemy odpowiadają, między innymi, za zabezpieczenie metanometryczne
i ruch maszyn oraz urządzeń w kopalni. Zabezpieczono również aparaty ucieczkowe
typu KA-60 oraz OXY używane przez załogę Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” w dniu zdarzenia, w rejonie ściany 560, pokładu 510, a następnie uzyskano opinie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu dotyczące ich stanu
technicznego, uzyskano dokumentację techniczną ściany 560 pokładu 510 oraz informacje z firmy „Sevitel” dotyczące zasad działania systemu metanometrii automatycznej działającego w KWK „Mysłowice-Wesoła”.
Przeprowadzono, w obecności przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego, oględziny dostępnych okolic ściany 560 pokładu 510 Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”.
Uzyskano opinię biegłych dotyczącą zawartości pamięci urządzeń dokonujących
pomiaru stężenia metanu oraz użytej w dniu zdarzenia kamery termowizyjnej marki „Dräger”, jak również dane abonentów oraz zestawienia połączeń telefonicznych
realizowanych z aparatami zabudowanymi w ścianie 560 w dniu 6 października
2014 roku.
Powołano nadto zespół biegłych z Politechniki Śląskiej w Gliwicach celem wydania
kompleksowej opinii dotyczącej przyczyn, przebiegu i skutków zdarzenia z dnia 6 października 2014 roku.
W toku dalszego postępowania konieczne jest przeprowadzenie kolejnych zaplanowanych czynności, których wyniki w istocie warunkują dalszy tok śledztwa o sygn.
[...], w tym sposób jego merytorycznego zakończenia.
Po zapoznaniu się z informacją Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach, która
została oparta na analizie materiałów śledztwa o sygn. [...], oraz treścią zarzutów podniesionych w oświadczeniu złożonym przez senatora Czesława Ryszkę na 78. posiedzeniu Senatu RP dniu 10 lipca 2015 roku, uprzejmie informuję, że nie podzielam
oceny zawartej w tym oświadczeniu.
Wskazać należy, iż organizacja społeczna, jaką jest niewątpliwie Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” nie jest stroną śledztwa o sygnaturze [...], a ze względu na treść przepisów art. 87
i art. 88 k.p.k. nie może również być pełnomocnikiem reprezentującym pokrzywdzonych górników i ich rodzin.
Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność
80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” złożył do akt sprawy sygn. [...] w dniu
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13 stycznia 2015 roku wniosek, w trybie art. 156 §5 k.p.k. o udostępnienie akt śledztwa, którego zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2015 roku nie uwzględniono. Prokurator Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił też złożonego środka zaskarżenia na
powyższe zarządzenie.
Dotychczas w toku postępowania przygotowawczego wnioski o udostępnienie
akt śledztwa składał pełnomocnik dwóch pokrzywdzonych – radca prawny Tadeusz
Andrzejewski i przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła”. Prokurator wydał zarządzenia o odmowie udostępnienia akt sprawy wymienionym podmiotom. Prokurator
Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenia. Zażalenia radcy prawnego Tadeusza Andrzejewskiego i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” na postanowienia
Prokuratora Okręgowego w Katowicach, zgodnie z właściwością, przekazane zostały
do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach.
Z kolei na postanowienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku o odmowie dopuszczenia
do udziału w czynnościach zażalenie wniósł pismem z dnia 25 maja 2015 roku pełnomocnik pokrzywdzonych – radca prawny Tadeusz Andrzejewski. W dniu 19 czerwca
2015 roku wydano zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia, jako niedopuszczalnego z mocy prawa. Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonych na to zarządzenie zostało
następnie, w dniu 13 lipca 2015 roku, zgodnie z właściwością, przekazane do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach.
Uzasadniając każdą z decyzji o odmowie udostępnienia akt sprawy i dopuszczenia do udziału w czynnościach procesowych prokurator oparł się na treści art.
156 §5 k.p.k., wskazując jednocześnie, że udostępnienie akt postępowania karnego
podmiotowi innemu niż strona możliwe jest jedynie w wyjątkowym wypadku, który w ocenie referentów śledztwa nie występuje. Nadto argumentowano, że motywem
decyzji jest konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku procesu. Zważyć bowiem
należy, że śledztwa dotyczące wypadków i katastrof w kopalniach węgla kamiennego
odznaczają się pewną specyfiką. Otóż świadkowie – w ogromnej większości górnicy
zatrudnieni w zakładzie pracy, w którym nastąpiło zdarzenie, pozostają w podległości hierarchicznego podporządkowania osobom dozoru średniego i wyższego. Osoby
te, co najmniej potencjalnie, narażone są na poniesienie odpowiedzialności karnej
lub dyscyplinarnej. Konieczne jest zatem podjęcie działań zapewniających świadkom
maksymalny komfort i swobodę w trakcie składania zeznań. Nie można doprowadzić
do zniekształcania zeznań świadka obawami, że o treści jego wypowiedzi dowiedzą
się osoby postronne, które mogą takie informacje, nawet – nieświadomie, ujawnić
podmiotom nieuprawnionym, dążącym do zakłócenia prawidłowego toku postępowania. Udostępnienie na tym etapie postępowania akt sprawy organizacjom społecznym
spowodowałoby niekontrolowany dostęp do informacji, które dla dobra śledztwa nie
powinny docierać do osób postronnych. Stanowczo podkreślić przy tym należy, że
w żadnej z wydanych decyzji, o których mowa wyżej, nie zawarto sformułowania, które
sugerowałoby, że pokrzywdzeni czy ich pełnomocnik mają zamiar wywoływania presji
na świadków.
Wskazać należy, iż Prokuratura Okręgowa w Katowicach docenia aktywność przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność 80” RP przy
KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” w toku postępowania przygotowawczego sygn. [...].
W piśmie z dnia 23 lutego 2015 roku referent sprawy wskazał, iż przekazane przez
MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” informacje dotyczące działań podejmowanych w związku z przekraczaniem dopuszczalnych stężeń
gazów, czy natężeń czynników szkodliwych w kopalni, zostaną wykorzystane w śledztwie. Z kolei pismem z dnia 19 czerwca 2015 roku prokurator, odnosząc się do treści
pisma z 2 czerwca 2015 roku, poinformował, że o ile MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP
przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” nie ma statusu strony, a zatem nie posiada
legitymacji do składania wniosków dowodowych, to jednak zawarte we wskazanym
wyżej piśmie sugestie organizacji związkowej dotyczące potrzeby przeprowadzenia
określonych dowodów zostaną przez niego wykorzystane w prowadzonym śledztwie,
co może w efekcie skutkować przeprowadzeniem wnioskowanych dowodów z urzędu.
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Podkreślić należy, że w toku śledztwa pozytywnie rozpoznawane są wnioski pełnomocników pokrzywdzonych o wydanie kopii części akt sprawy, których ujawnienie nie
stało na przeszkodzie w zakresie zapewnienia prawidłowego toku śledztwa. Nadmienić
należy też, że każdy pokrzywdzony przesłuchiwany w sprawie był informowany o możliwości nieskrępowanego kontaktu z prowadzącymi śledztwo prokuratorami. W dniu
25 maja 2015 roku odbyło się w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach spotkanie
prokuratorów z rodzinami osób pokrzywdzonych, które poniosły śmierć w wyniku
zdarzenia z dnia 6 października 2015 roku, w którym wzięli udział również pokrzywdzeni, których pełnomocnikiem był radca prawny Tadeusz Andrzejewski. Zaproszono
także ich pełnomocnika, który jednak na spotkanie nie przybył. W trakcie spotkania udzielono odpowiedzi na pytania osób pokrzywdzonych o stan śledztwa i postępy w przeprowadzaniu jego czynności. Zapewniono pokrzywdzonych, że po zebraniu
pełnego materiału dowodowego, w tym po przesłuchaniu wszystkich świadków, akta
śledztwa zostaną na ich wniosek udostępnione.
Odnosząc się natomiast do zarzutu rażącego naruszenia art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych podkreślić należy, że art. 1 ust. 1
powołanej ustawy stanowi, iż związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Zatem sama ustawa o związkach zawodowych określa rzeczowy
zakres kompetencji organizacji związkowych, uprawniając do reprezentowania praw
oraz interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Przepis ten nie daje legitymacji związkom zawodowym do reprezentowania i obrony praw osób pokrzywdzonych
w procesie karnym. Lektura ustawy o związkach zawodowych nie wskazuje na to, że
przepisy tej ustawy stanowią lex specialis wobec przepisów kodeksu postępowania
karnego. Nie jest więc uprawnione twierdzenie, że odmowa udostępnienia akt śledztwa organizacji związkowej stanowi utrudnienie wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2
ustawy o związkach zawodowych albowiem reprezentowanie praw osób pokrzywdzonych w procesie karnym nie wchodzi w zakres działalności związkowej.
Odnosząc się natomiast do zarzutu braku reakcji Prokuratury Generalnej na kierowane do niej pisma przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” dotyczące przebiegu
śledztwa sygn. [...] Prokuratury Okręgowej w Katowicach, uprzejmie przedstawiam, iż
zgodnie z przepisem §202 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2014 r., poz. 1962 z późn. zm.) skargi lub wnioski dotyczące czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu, przekazuje się niezwłocznie
do akt postępowania, którego dotyczy, zawiadamiając o tym wnoszącego, podobnie
jak wnioski lub skargi dotyczące treści czynności prokuratora jeszcze niedokonanych,
przy przeprowadzeniu których prokuratorzy są niezależni.
Zatem skarga przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice-Wesoła” z dnia 7 lipca 2015 roku
została przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanego Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego
w Katowicach z poleceniem jej rozpoznania oraz poinformowania Departamentu Postepowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej o poczynionych w tej sprawie
ustaleniach i zajętym stanowisku poprzez przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej zainteresowanym, o czym poinformowano skarżących.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do pełniącej obowiązki prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Elżbiety Łopacińskiej
Szanowna Pani Prezes!
Zwracam się niniejszym w imieniu Polbus Sp. z o.o. – ZUS Sosnowiec,
znak pisma 382015040087PRO001, znak sprawy 382015040087 – o podjęcie interwencji w sprawie wykonania przez ZUS Sosnowiec w obszarze
kontroli płatników składek błędnej interpretacji przepisów ustawy – Kodeks
spółek handlowych.
Polbus Sp. z o.o. została objęta kontrolą ZUS za okres od listopada 2012 r.
do lutego 2015 r. Kontrola zakończyła się 23 czerwca 2015 r. W toku kontroli
m.in. ustalono, iż Polbus Sp. z o.o. zatrudniała na umowę o pracę Pawła S.,
który do 29 lipca 2004 r. był jedynym udziałowcem oraz prezesem zarządu
przedmiotowej spółki. W dniu 29 lipca 2004 r. Paweł S. sprzedał jeden udział
w spółce za kwotę 500 zł Arturowi Ł. Od tego czasu spółka przestała być
spółką jednoosobową.
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, z jej art. 6, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się również wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prezes zarządu spółki Paweł S. od 29 lipca 2004 r. nie jest już wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem powinien podlegać od tego czasu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na
zasadach przewidzianych dla pracowników z tytułu zawartej pomiędzy nim
a spółką umowy o pracę. Jednak zdaniem kontrolujących z ZUS Paweł S.
powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jak wspólnik
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powyższa interpretacja powoduje, iż różnica między zapłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zawartej z Pawłem S.
umowy o pracę a składkami wyliczonymi jak dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą za poprzednie dziesięć lat jest wysoce dotkliwa dla płatnika, tj. Polbus Sp. z o.o., a także dla samego Pawła S., gdyż musiałaby nastąpić dopłata składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
za te dziesięć lat. Taka interpretacja o charakterze quasi-podatkowym jest
krzywdząca dla wspólników spółek wieloosobowych.
ZUS wbrew definicji zawartej w kodeksie spółek handlowych za spółkę
jednoosobową uważa bowiem spółkę kapitałową, w której występuje dwóch
wspólników, w tym wspólnik mniejszościowy, posiadający 1% udziałów
w spółce. Kodeks spółek handlowych natomiast stanowi wprost, iż za spółkę jednoosobową uważa się spółkę kapitałową, w której wszystkie udziały
posiada jeden wspólnik. Jak z tego wynika, ZUS próbuje stosować do spółek
kapitałowych wieloosobowych ze wspólnikiem mniejszościowym przepisy
dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla spółek kapitałowych jednoosobowych, co jest niezgodne ani z polskim systemem prawnym,
ani z zasadami wykładni i stosowania przepisów prawa. Proszę o podjęcie
interwencji w sprawie.
Z poważaniem
Czesław Ryszka
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Odpowiedź
Warszawa, 5 sierpnia 2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Senatora z dnia 16 lipca 2015 r. znak: BPS/043-78-3384/15 uprzejmie wyjaśniam.
Kontrola płatnika składek Polbus Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. K. Makuszyńskiego 47, 41-218 Sosnowiec, NIP 6443172714 została zakończona protokołem
kontroli z dnia 23 czerwca 2015 r.
Z danych zgłoszonych do Zakładu przez płatnika składek Polbus Sp. z o.o. wynika,
iż wspólnik Pan Paweł S. zgłoszony jako pracownik korzystał z wynagrodzenia za czas
choroby oraz zasiłku chorobowego z przerwami w podanych okresach: od 25 kwietnia
2009 r. do 13 września 2012 r. Od 14 września 2012 r. do 10 lipca 2013 r. pobierał
świadczenie rehabilitacyjne. Od 3 listopada 2013 r. do 6 lipca 2015 r. pracownik ponownie był niezdolny do pracy i korzystał z zasiłku chorobowego.
W toku kontroli ustalono fakt sprzedaży przez wspólnika Pana Pawła S. jednego
udziału w spółce Polbus Sp. z o.o. potwierdzonego umową w dniu 29 lipca 2004 r. innemu wspólnikowi. Sprzedaż jednego udziału nie znajduje odzwierciedlenia w danych
zawartych w odpisie KRS na stan 8 kwietnia 2015 r. Protokoły Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Polbus Sp. z o.o. z dnia: 12 listopada 2007 r., 9 lipca 2012 r.,
28 stycznia 2015 r. potwierdzają wykonywanie czynności pokrywających się z zakresem
zadań jedynego wspólnika, na własne ryzyko produkcyjne, gospodarcze i socjalne.
Dopuszczalność pracowniczego zatrudnienia w spółkach o wieloosobowym składzie
wspólników była niejednokrotnie przedmiotem analizy Sądu Najwyższego. Jako argument za dopuszczalnością istnienia stosunku pracowniczego wspólnika dwuosobowej
spółki Sąd Najwyższy przyjmował sytuację, w której jeden ze wspólników był wspólnikiem większościowym, a nie dominującym, jak to ma miejsce w opisanej sprawie,
w której udział w kapitale zakładowym spółki innych wspólników pozostaje iluzoryczny
(99/100 do 1/100). Sąd Najwyższy nie przyjmuje zatrudnienia pracowniczego w podobnym stanie faktycznym (por. wyrok z 7 kwietnia 2010 r. sygn. akt 177/09, wyrok
z dnia 3 sierpnia 2011 r. sygn. akt I UK 8/11, wyrok z dnia 27 marca 2015 r. sygn. akt
XI U 1095/14). W ocenie Zakładu istotne znaczenie ma zachowanie konstruktywnych
elementów umowy o pracę. Jedną z nich jest podporządkowanie pracownicze i istnieje
tylko w przypadku rozdzielenia osoby pracodawcy i pracownika. W kontroli płatnika
składek Polbus Sp. z o.o. ustalono stan faktyczny, w którym osobisty majątek dominującego wspólnika oddzielony jest jedynie przez konstrukcję osoby prawnej. Stosunek
udziałów 99/100 do 1/100 uzasadniania twierdzenie, iż dominującego wspólnika nie
można traktować jak pracownika. Cechą stosunku pracy oraz ustroju prawa pracy jest
wzajemna wymiana świadczeń między pracodawcą/właścicielem środków produkcji/
a pracownikiem, która w tym przypadku nie występuje. Jedyny lub niemalże jedyny
jak argumentuje Sąd Najwyższy w podobnych sprawach status wykonawcy pracy zostaje wchłonięty przez status właściciela kapitału. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
podkreśla, iż sprzedaż jednego udziału nie powoduje istotnych zmian, pozwalających
na ustalenie, iż zaszły zmiany w oddzieleniu kapitału od pracy.
Uczestnictwo w spółce na poziomie 99 udziałów stanowi samodzielny tytuł do ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.).
Z poważaniem
p.o. PREZES
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Elżbieta Łopacińska
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Oświadczenie senatora Andrzeja Szewińskiego
skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak
Szanowna Pani Minister!
Pragnę zwrócić się do Pani Minister w związku z prośbą o pomoc dla
grupy mieszkańców Częstochowy dotyczącą ponownego uruchomienia połączenia kolejowego relacji Częstochowa – Opole.
Do czasu remontu torowiska (związanego z planowanymi przejazdami
pociągów Pendolino) istniały połączenia osobowe pomiędzy Częstochową
a Opolem. Remont się zakończył. Niestety, połączenia nie zostały przywrócone – jakoby były one nierentowne. Nie wzięto jednak pod uwagę tego, że
przed modernizacją pociągi jeździły tam z wyjątkowo niską prędkością, co
było powodem rezygnacji pasażerów z przejazdów liniami kolejowymi. Podróżni przesiadali się do autobusów lub prywatnych samochodów. Teraz,
gdy infrastruktura została zmodernizowana, pociągi mogłyby pokonywać
trasę w czasie konkurencyjnym wobec samochodów. Obecnie brakuje jakiegokolwiek pociągu osobowego relacji Częstochowa – Opole. Na trasie tej kursują wyłącznie pociągi Pendolino obsługujące stacje Częstochowa Stradom
– Lubliniec – Opole Główne. Koleje Śląskie zapowiedziały ewentualne wprowadzenie pociągów osobowych relacji Częstochowa – Lubliniec w grudniu
2015 r., lecz nawet gdyby ta zapowiedź została zrealizowana, to problem
nadal by istniał, gdyż dalej brakowałoby połączenia kolejowego z Opolem.
Rozwiązaniem problemu byłoby utworzenie bezpośredniego połączenia Częstochowa – Opole lub Częstochowa – Fosowskie. W przypadku drugiej opcji
istnieje możliwość przesiadki na pociąg osobowy Przewozów Regionalnych
obsługujący linię Opole – Tarnowskie Góry. Obecnie na całej linii zmodernizowane są wszystkie perony, na których nie zatrzymuje się żaden pociąg.
Osoby dojeżdżające do pracy z Częstochowy do Lublińca lub dalej na
teren województwa opolskiego zostały wykluczone komunikacyjnie. Jeżeli
wybierają dojazd do miejsca pracy położonego poza miejscem ich zamieszkania, to muszą korzystać wyłącznie z własnych środków transportu. Alternatywne połączenie PKS także jest niewystarczające, gdyż autobusy nie
zatrzymują się w każdej miejscowości, jeżdżą bardzo rzadko i, co najważniejsze, ich wyjazd z Częstochowy jest zbyt późny, co uniemożliwia dojazd
do miejsca pracy chociażby na godzinę 8.00.
Pragnę zaznaczyć, że powyższa sprawa jest znacząca zarówno dla
mieszkańców Częstochowy, jak i Opola, a także całych powiatów częstochowskiego i lublinieckiego.
Z uwagi na ważny interes społeczny apeluję o przywrócenie połączenia
kolejowego na linii Częstochowa – Opole, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Z poważaniem
Andrzej Szewiński
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Odpowiedź
Warszawa, 27 lipca 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Andrzeja Szewińskiego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., przekazanym przy piśmie
nr BPS/043-78-3385/15 z dnia 16 lipca 2015 r., przedstawiam następujące informacje.
Sieć przewozów pasażerskich dotowanych przez ministra właściwego do spraw
transportu została określona w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1151), tzw. Planie Transportowym. Dokument ten definiuje trasy, stanowiące szkielet połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych, na
których priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej dalekobieżnej oferty przewozowej.
W celu finansowania przewozów międzywojewódzkich zawarta została na okres
10 lat Umowa ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich z dnia 25 lutego 2011 r. Na podstawie
ww. umowy PKP Intercity SA otrzymuje od ministra właściwego do spraw transportu
dotację za wykonywanie usług międzywojewódzkich, m.in. na odcinku Opole – Częstochowa, przy czym należy zaznaczyć, że przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze stricte dalekobieżnym.
W związku z tym na trasie Opole – Częstochowa, oprócz wymienionych w oświadczeniu składów „Pendolino”, kursują również pociągi pospieszne kategorii IC, obsługujące trasę Szczecin – Wrocław – Kraków – Przemyśl/Zamość. Obecnie funkcjonuje
6 par ww. pociągów na dobę, które umożliwiają przejazd pomiędzy stacjami Częstochowa Stradom, Lubliniec i Opole Główne.
Odnosząc się do kwestii konieczności uruchomienia pociągów osobowych, pragnę podkreślić, że dotowanie tego typu przewozów jest zadaniem samorządów województw, które zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)
są organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach wojewódzkich
i międzywojewódzkich.
W związku z powyższym decyzje w zakresie funkcjonowania kolejowych połączeń
regionalnych podejmuje samorząd województwa. Określa on również wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotowanie nierentownych przewozów w regionie.
Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym trasa Opole – Częstochowa jest linią międzywojewódzką, toteż
organizatorem publicznego transportu zbiorowego może być na niej województwo właściwe ze względu na najdłuższy odcinek przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu
z województwami właściwymi ze względu na jej przebieg.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Dorota Pyć
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Proszę, by Pan Prokurator Generalny zweryfikował rzetelność swojej
odpowiedzi z dnia 21 maja 2015 r. na moje oświadczenie z 16 kwietnia
br. dotyczące sprawy pana Remigiusza K. prowadzonej w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim. W odpowiedzi tej nie odniósł się Pan
do kwestii zasadności aresztu tymczasowego zastosowanego wobec Remigiusza K. w sytuacji, gdy zarzucane mu jest przestępstwo nieumyślne, to
jest spowodowanie wypadku drogowego bez spożycia alkoholu i w okolicznościach niewskazujących na jakieś szczególnie rażące naruszenie zasad
ruchu drogowego.
Pomijam wątpliwości co do zasadności obarczenia pana Remigiusza K.
winą za zaistniały wypadek (to oceni sąd), ale powiem, że doświadczenia
wynikające z praktyki wskazują, że w przypadku tego rodzaju zarzutów
w zdecydowanej większości spraw wymierzane są kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Nie wydaje się zatem,
by w przypadku pana K. stosowanie aresztu miało jakiekolwiek podstawy.
Pańska odpowiedź nie usuwa obaw, że aresztowanie pana K. nie było
wynikiem okoliczności procesowych, lecz mogło być efektem represji spowodowanej pozamerytorycznymi względami, być może takimi, jakie sugerowała cytowana w oświadczeniu publikacja redaktora Pytlakowskiego. Proszę
ponadto, by sprawdził Pan, czy rzeczywiście żona zmarłego w tym wypadku człowieka skierowała do Prokuratora Generalnego pismo, o którym Pan
wspomina w odpowiedzi na oświadczenie, albowiem według mojej wiedzy
zmarły w tym wypadku mężczyzna był w chwili śmierci kawalerem.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
Warszawa, 18.08.2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 16 lipca 2015 r., dotyczącego
oświadczenia, złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Grzegorza
Wojciechowskiego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., w zakresie mojej informacji z dnia 21 maja 2015 r., przekazanej Wicemarszałkowi Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marii Pańczyk-Pozdziej, o śledztwie Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim sygn. [...], prowadzonym przeciwko Remigiuszowi K.
i innym, uprzejmie informuję, że kolejną informację w tej sprawie przedłożyłem Senatorowi RP Panu Grzegorzowi Wojciechowskiemu w dniu 3 czerwca br. i podtrzymuję
argumentację przedstawioną w treści obu dokumentów.
Przedmiotowe postępowanie przygotowawcze zakończone zostało w dniu 24 marca
2015 r. skierowaniem do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim aktu oskarżenia między innymi przeciwko Panu Remigiuszowi K., którego oskarżono o to, że:
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– w dniu 22 kwietnia 2014 r. w Ostrowie Wielkopolskim sprowadził bezpośrednie
niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym umyślnie naruszając zasady
bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez to, że będąc dysponentem koparki, polecił swojemu pracownikowi Jerzemu C., nieposiadającemu uprawnień i wymaganych pozwoleń na kierowanie koparką gąsiennicową marki L. i blokując swoim
samochodem osobowym marki H. w nieprawidłowy sposób pas ruchu z kierunku
Ostrowa Wlkp. w kierunku Kalisza, dając sygnał świetlny do wjazdu koparki bez
należytej asekuracji w porze nocnej i bez oświetlenia na drogę krajową nr 25,
gdzie doszło do najechania wskazanej koparki na prawidłowo jadący samochód
marki C., w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł pasażer samochodu Jacek P.,
doznając obrażeń ciała w postaci rozerwania serca i krwotoku do jam płucnych,
Martyna B. doznała stłuczenia brzucha, uszkodzenia wątroby z krwotokiem do
jamy otrzewnowej oraz rany tłuczonej kolana prawego, stłuczenia głowy, które to obrażenia spowodowały uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 156 §1 k.k.,
jako choroby realnie zagrażającej życiu, Agnieszka A. dostała stłuczenia klatki
piersiowej, stłuczenia podudzia, złamania żeber VI i VII po stronie prawej oraz
żebra VI po stronie lewej, Weronika K. doznała złamania panewki stawu biodrowego lewego, rozległej rany tłuczonej płatowej okolicy czołowo-ciemieniowej oraz
powieki górnej lewej i podejrzenia wstrząśnięcia mózgu, które to obrażenia ciała
spowodowały u wyżej wymienionych naruszenie czynności narządów ich ciał na
okres powyżej 7 dni, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 174
§1 k.k. i. art. 177 §1 i 2 k.k. w zw. z art. 178 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.;
– w dniu 22 kwietnia 2014 r. będąc na miejscu zdarzenia w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Kaliskiej [droga krajowa nr 25, 316,3 km], wskutek którego śmierć
poniósł Jacek P., a inne osoby doznały obrażeń ciała, pomimo nawoływania pokrzywdzonych o pomoc oddalił się z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy pokrzywdzonym, znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić
bez narażenia siebie lub innej osoby na analogiczne niebezpieczeństwo, tj. o czyn
z art. 162 §1 k.k.;
– w tym samym czasie i miejscu utrudniał postępowanie karne w ten sposób, że nakazał sprawcy wypadku drogowego Jerzemu C. opuszczenie miejsca zdarzenia
w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej przez sprawcę, tj. o czyn z art. 239
§1 k.k.
Tym samym aktem oskarżenia objęto dwóch synów Pana Remigiusza K., którym
zarzucono utrudnianie prowadzonego przeciwko ojcu postępowania karnego, tj. czyny
spenalizowane m.in. w art. 239 §1 k.k.
W świetle powyższego, oświadczenie Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego, precyzujące, iż Panu Remigiuszowi K. zarzucono jedynie nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego określonego w art. 177 §1 k.k., nie znajduje odzwierciedlenia
w zebranym materiale dowodowym.
W odniesieniu do kwestii stosowania wobec Pana Remigiusza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, uprzejmie informuję, że zasadność
zastosowania, a następnie przedłużania tego środka – na wniosek prokuratury – przez
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim była przedmiotem pięciu kontroli Sądu Okręgowego w Kaliszu, który działając jako sąd odwoławczy rozpoznawał złożone przez
trzech obrońców zażalenia na decyzje wydawane w tym zakresie. W żadnym z pięciu
przypadków Sąd Okręgowy w Kaliszu nie podważył słuszności wydanych przez Sąd
Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim postanowień o stosowaniu wobec Pana Remigiusza K. aresztu tymczasowego.
Podkreślenia wymaga, że Sąd w pełni podzielał stanowisko prokuratora, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony dopuścił
się zarzucanych mu przestępstw, a w szczególności, że sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, jak i że przyczynił się do spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ponadto zarówno Sąd Rejonowy
w Ostrowie Wielkopolskim, jak i Sąd Okręgowy w Kaliszu w każdym postępowaniu
odwoławczym podzielały argumenty prokuratury o istnieniu grożącej oskarżonemu
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surowej karze, a nadto, iż zachodzi uzasadniona obawa, że Pan Remigiusz K. przebywając na wolności może podejmować próby matactwa lub też inne działania godzące
w prawidłowy tok postępowania. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał bowiem, że oskarżony bezpośrednio po zdarzeniu podejmował działania zmierzające do wywarcia wpływu na wyjaśnienia współpodejrzanego, obiecując w zamian
korzyści majątkowe.
W świetle okoliczności faktycznych przedmiotowego zdarzenia, ilości, rodzaju
i kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych oskarżonemu [w tym art. 174 §1 k.k.] nie
można zgodzić się ze stwierdzeniem Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego,
że „doświadczenia wynikające z praktyki wskazują, że w przypadku tego rodzaju zarzutów w zdecydowanej większości spraw wymierzane są kary pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Nie wydaje się zatem, by w przypadku
Pana K. stosowanie aresztu miało jakiekolwiek podstawy”.
Dopiero postanowieniem z dnia 13 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił areszt tymczasowy stosowany wobec Pana Remigiusza K. i zastosował poręczenie
majątkowe w wysokości 300.000 zł. Jednakże uzasadniając tę decyzję Sąd podzieli] argumentację Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim i tamt. Prokuratury
Rejonowej, że istniały przesłanki ogólne i szczególne, uzasadniające stosowanie tego
środka, jednakże decyzja o jego uchyleniu wymuszona została złym stanem zdrowia
oskarżonego.
Zważyć przy tym należy, że aktualnie, po opuszczeniu Aresztu Śledczego przez
Pana Remigiusza K., następnie zwolnieniu przez niego z obrony dwóch obrońców
i przedkładanie Sądowi przez trzeciego zwolnień lekarskich, Sąd Rejonowy w Ostrowie
Wielkopolskim pomimo dwukrotnych prób, nie może rozpocząć przewodu sądowego
w tej sprawie.
Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wielkopolskim objęte było nadzorem służbowym Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim,
pozostawało również w zainteresowaniu Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi i żadna
z tych jednostek, jak również Sądy dwóch instancji, nie stwierdziły żadnych okoliczności, które wskazywałyby na stosowanie „represji spowodowanej pozamerytorycznymi
względami”, której przejawem byłoby stosowanie środka zapobiegawczego wobec Pana
Remigiusza K. W ocenie wymienionych instytucji, którą należy podzielić, tymczasowe
aresztowanie stosowano wyłącznie na podstawie przesłanek procesowych.
Marginalnie pragnę dodać, że publikacja zatytułowana „Kopara opada” Pana Piotra Pytlakowskiego w tygodniku „Polityka” była przedmiotem analizy Prokuratury
Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, która pozwoliła między innymi na stwierdzenie
sprzeczności pomiędzy częścią przytoczonych przez autora informacji a zgromadzonym materiałem dowodowym. Również wyartykułowany pośrednio zarzut przewlekłości postępowania i stwierdzenie, że Pan Remigiusz K. „jak na zbawienie czeka na akt
oskarżenia”, nie można uznać za zasadny w świetle postawy ówczesnego podejrzanego, który m.in. spowodował konieczność długotrwałej obserwacji psychiatrycznej
współpodejrzanych w tej sprawie synów, którzy nie stawiali się na badania oraz nękali
i nakłaniali świadków i współpodejrzanych do zmiany niekorzystnych dla ojca zeznań
i wyjaśnień, jak i postawa jednego z obrońców składającego do szeregu instytucji
skargi, wnioski i zażalenia, które to działania, jako przyjęty sposób obrony, przedłużyły czas trwania śledztwa. Swoistą przeciwwagą dla tej publikacji może być artykuł
opublikowany w tygodniku „7 dni Kalisza” z dnia 11 lutego 2015 r. – „Przedsiębiorca
Remigiusz K. pozostanie w areszcie”, w którym m.in. wskazano na działania podejmowane w związku z przedmiotową sprawą, jak należy domniemywać na zlecenie
„rodziny K.”, przez Pana Leszka K. – „właściciela firmy PR”. Wywołane podjętymi przez
niego działaniami zaangażowanie prasy wypada zatem uznać za element działań związanych z obroną Pana Remigiusza K.
Na zakończenie uprzejmie informuję, że partnerka życiowa zmarłego w wyniku
przedmiotowego wypadku drogowego Pani Elżbieta P., tak jak informowałem we wcześniejszym piśmie, zwróciła się do Prokuratury Generalnej z dramatycznym „apelem
o pomoc w sprawie nagłaśnianej obecnie w TV, prasie i internecie”, wyrażając jednocześnie zdziwienie, że „po prawie roku od zdarzenia dowiaduje się z internetu, prasy
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i licznych programów TV, że winowajca wypadku Remigiusz K. jest teraz poszkodowanym w sprawie, a nie winnym. O faktycznie poszkodowanych osobach w zdarzeniu, czyli kobietach uczestniczących w wypadku oraz mnie, wdowie po Jacku P. nie
mówi nikt”. Opisując swoje życie i problemy, w tym finansowe, z jakimi boryka się po
śmierci Jacka P., stawia pytania: „Kto przedstawi moją sytuację? Dlaczego o nią nikt
nie pyta? Jestem rencistką ze zdiagnozowanym tłoczniem układowym ze skromnymi
środkami na życie”.
W piśmie skierowanym w dniu 21 maja 2015 r. do Wicemarszałka Senatu RP
Pani Marii Pańczyk-Pozdziej istotnie nazwałem Panią Elżbietę P. – „żoną”, co wynikało
z użytego przez nią określenia – „wdowa”. W toku śledztwa ustalono jednak, że zmarły w wyniku wypadku drogowego Pan Jacek P. od 10 lat żył w konkubinacie z Panią
Elżbietą P., w związku z czym została przesłuchana w charakterze świadka i obecnie
posiada w sprawie status pokrzywdzonego.
Z poważaniem
Andrzej Seremet
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Oświadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,
do ministra sprawiedliwości Borysa Budki
oraz do komendanta głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego
Szanowni Państwo!
Pragnę zainteresować Państwa sprawą pani Haliny N., która w dniu
23 maja protestowała jednoosobowo na Krakowskim Przedmieściu, spacerując po chodniku z dwoma banerami (fakt ten zgłosiła uprzednio do Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy, nie uzyskawszy sprzeciwu ze strony władz
miasta). Około godziny 16.00 na okoliczność niniejszego protestu miała miejsce interwencja funkcjonariuszy Policji, którzy, jak twierdzi pani N., hasła
umieszczone na banerach uznali za agitację w trakcie ciszy wyborczej, wylegitymowali ją, zabrali dowód osobisty (nie został on dotychczas oddany),
używali wobec niej przemocy fizycznej (liczne obrażenia ciała) i bezprawnie
zatrzymali. Czynności owych dokonano bez podania podstawy prawnej.
Szanowny Panie Komendancie!
Proszę o informację, jakie czynności przeprowadzali wówczas funkcjonariusze Policji oraz czy wobec pani N. użyto środków przymusu bezpośredniego.
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W dniu 25 maja bieżącego roku pani N. złożyła do KR Warszawa-Śródmieście-Północ (data wpływu do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ 27 maja) zawiadomienie dotyczące między innymi przekroczenia
uprawnień przez policjantów. Niniejszym dołączam się do tego zawiadomienia. Proszę, by Państwo zbadali legalność działań policji w zakresie użycia
środków przymusu bezpośredniego, zaboru dowodu osobistego oraz zatrzymania. Proszę traktować niniejsze oświadczenie jako zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski

Odpowiedź
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 28 lipca 2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 lipca 2015 r., uprzejmie informuję, iż zostało ono wraz z oświadczeniem senatora Grzegorza Wojciechowskiego z dnia 10 lipca
2015 r. – stanowiącym zawiadomienie o przestępstwie nadużycia przez funkcjonariuszy Policji uprawnień na szkodę pani Haliny N. – przesłane zgodnie z właściwością
miejscową do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ w Warszawie.
Z poważaniem
z upoważnienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Pierwszy Zastępca
Prokuratora Generalnego
Marek Jamrogowicz
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Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 24 lipca 2015 r.
Pan
Jan Wyrowiński
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r. dotyczące interwencji
funkcjonariuszy Policji wobec Pani Haliny N., która w dniu 23 maja br. protestowała
na Krakowskim Przedmieściu, uprzejmie informuję.
Z dniem 31 marca 2010 r. na mocy ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 178, poz. 1375
ze zm.) nastąpił rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.
W wyniku przedmiotowej zmiany Minister Sprawiedliwości nie pełni żadnych funkcji
nadzorczych nad organami prokuratury i nie dysponuje informacjami dotyczącymi
postępowań prokuratorskich.
W związku z powyższym Minister Sprawiedliwości nie jest już kompetentny do
zajmowania stanowiska w kwestiach należących do właściwości jednostek organizacyjnych prokuratury i tym samym nie może udzielić odpowiedzi w kwestii zagadnień
będących przedmiotem wystąpienia senatora Grzegorza Wojciechowskiego.
W tej sytuacji odpowiedzi na oświadczenie senatora Grzegorz Wojciechowskiego
należy oczekiwać od Prokuratora Generalnego, do którego zostało ono również skierowane.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Wojciech Hajduk

Odpowiedź
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
Warszawa, 31 lipca 2015 r.
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z pismem L.dz. BPS/043-78-3387-KGP/15 otrzymanym wraz z oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., uprzejmie przedstawiam stanowisko w tej
sprawie.
W dniu 23 maja 2015 r., ok. 16.25 przy ul. Karowej do dwóch funkcjonariuszy
Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, pozostających w dyspozycji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I (KRP W-wa I), podszedł mężczyzna, który chciał zachować anonimowość i poprosił o podjęcie interwencji na ul. Krakowskie Przedmieście
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wobec kobiety zakłócającej ciszę wyborczą. Kobieta miała posiadać na sobie dwa
duże żółte plakaty zawierające hasła, które mogą stanowić agitację w czasie obowiązującej ciszy wyborczej. Przy ul. Krakowskie Przedmieście 11, w pobliżu Pałacu
Prezydenckiego, funkcjonariusze Policji zauważyli kobietę, która została im opisana
przez ww. mężczyznę.
O zaistniałej sytuacji oraz o treści haseł ujawnionych na plakatach został poinformowany przełożony z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, w którego ocenie opisane hasła stanowiły agitację wyborczą prowadzoną w czasie ciszy wyborczej.
Przystępujący do interwencji funkcjonariusze wylegitymowali kobietę. Jeden z nich
przedstawił się podając stopień, imię i nazwisko, podstawę prawną oraz faktyczną
legitymowania. Kobieta posiadała dowód osobisty, na podstawie którego ustalono
jej tożsamość: Halina N. Po wylegitymowaniu wymieniona poprosiła policjanta o natychmiastowe oddanie dowodu osobistego, co też uczyniono. Następnie p. Halina N.
poinformowała funkcjonariuszy, że ma zgodę na taką agitację i zaczęła wykrzykiwać
następujące hasła: „KGB, zatrzymują mnie, chcą zataić prawdę”.
Kobieta została poinformowana przez policjantów o konieczności udania się z nimi
do KRP W-wa I, celem wykonania dalszych czynności z jej udziałem oraz została poproszona o zdjęcie plakatów z hasłami.
Z wyjaśnień interweniujących funkcjonariuszy wynika, że p. Halina N. oświadczyła, iż „nie zdejmie tych plakatów, że dla niej nie jest to agitacja i że nigdzie stąd nie
pójdzie”. Następnie wymieniona zaczęła głośno krzyczeć: „chcą mnie zatrzymać, KGB,
ludzie ratujcie”, po czym wpadła w histerię, zaczęła machać rękoma, płakać, piszczeć,
chodziła po chodniku utrudniając przejście pieszym i stanowiąc swoim zachowaniem
zagrożenie dla nich i dla swojej osoby. W związku z powyższym, policjanci poprosili
o wsparcie dodatkowy patrol pieszy.
Z uwagi na odmowę wykonania polecenia, wzrastającą agresję w jej zachowaniu
oraz próbę oddalenia się w stronę Pałacu Prezydenckiego, a tym samym obawę, że
może wejść na ulicę i stworzyć realne zagrożenie, jeden z policjantów zagrodził jej drogę, a pozostali policjanci pomogli we wprowadzeniu kobiety do samochodu służbowego chwytając ją pod pachy. Pani Halina N. opierała się przed wejściem do radiowozu,
wpadła w jeszcze większy atak histerii – furii, uderzając policjanta kilkakrotnie trzymanymi w ręku dokumentami w twarz. Podczas przejazdu do jednostki Policji kobieta
była agresywna, piszczała i krzyczała: „ratunku mordują, pomocy”.
Czynności wykonywane w siedzibie KRP W-wa I przy ul. Dzielnej 12 ograniczyły
się do odebrania p. Halinie N. plakatów i przyjęcia od niej pisemnego oświadczenia
o aktualnym adresie dla doręczeń w kraju. W trakcie wykonywania czynności okazała
dokument, który jak twierdziła jest zgodą na przeprowadzenie protestu we wskazanym
miejscu i czasie. Pani Halina N. została wówczas poinformowana, że nie jest to zgoda
na manifestację, lecz informacja, iż jednoosobowa pikieta nie wymaga zezwolenia. Kobieta odmawiała dobrowolnego wydania plakatów, prowadziła dyskusję z policjantami,
podważając ich znajomość przepisów prawa, groziła „spadnięciem z zajmowanego stołka”. Długo i wnikliwie zapoznawała się z treścią sporządzonego protokołu zatrzymania
rzeczy zachowując się przy tym arogancko i cały czas krzycząc, nie pozwalając policjantom dojść do słowa. Wymienioną pouczono o przysługujących jej prawach, co zostało
udokumentowane w protokole zatrzymania rzeczy. Pani Halina N. nie żądała badania
przez lekarza, pomimo że posiadała dwa siniaki na przedramieniu, które mogły powstać na skutek stawiania biernego i czynnego oporu w trakcie interwencji policyjnej.
Z przeprowadzonej interwencji sporządzona została notatka urzędowa, którą złożono w siedzibie KRP W-wa I, celem przeprowadzenia czynności wyjaśniających określonych w art. 54 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Po wykonaniu
czynności p. Halina N. została zwolniona.
Odnosząc się bezpośrednio do kwestii zagubienia dowodu osobistego – z oświadczenia funkcjonariusza Policji wynika, że po dokonaniu legitymowania zwrócił p. Halinie N. ten dokument, ponieważ sama go o to prosiła i nie miał go więcej w ręku.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałym zdarzeniem w Referacie Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Wydziału Prewencji Komendy
Rejonowej Policji Warszawa I za Ldz. KRP-PR-W-3882/15 prowadzone są czynności
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wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. W ramach przedmiotowych czynności w dniu
18 czerwca 2015 r. przedstawiono p. Halinie N. zarzut popełnienia czynu z art. 498
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Przywoływane w oświadczeniu Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego
zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez interweniujących funkcjonariuszy
jest przedmiotem postępowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Decyzja podjęta w tym zakresie przez organ prokuratorski będzie dla Policji
wiążąca.
Informuję również, że na dzień 31 lipca 2015 r. wyznaczono termin posiedzenia
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny Sekcja Postępowania
Przygotowawczego, gdzie p. Halina N. złożyła zażalenie na zatrzymanie (sygn. akt [...]).
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
gen. insp. Krzysztof Gajewski
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z postulatami zgłaszanymi przez miejskie ośrodki pomocy
rodzinie, które wskazywały, iż obowiązujące aktualnie przepisy ustawy
o świadczeniach rodzinnych są krzywdzące dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podjąłem kilka miesięcy temu inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników (druk senacki nr 851). Niestety, w dniu 7 maja 2015 r.
projekt ten został wycofany z dalszego procedowania.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 17b ustawy z 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)
osobami uprawnionymi do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego są rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy, którzy
zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy
w gospodarstwie rolnym. Także obowiązująca od 15 maja 2014 r. ustawa
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(DzU z 2014 r. poz. 567) uprawnia rolników, małżonków rolników lub domowników do ubiegania się o zasiłek dla opiekuna pod warunkiem zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w takim gospodarstwie rolnym.
W praktyce zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym powoduje niespełnienie przez te
osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, tym
samym tracą one uprawnienia do nabycia renty lub emerytury z KRUS.
Ponadto zaprzestanie opłacania składek do KRUS przez osoby urodzone
po 1948 r. może doprowadzić do sytuacji, w której nie spełnią one warunku
podlegania przez 25 lat ubezpieczeniu społecznemu rolników, co jest niezbędne do ustalenia prawa do emerytury z KRUS.
To ogranicza dostęp do świadczeń z rolniczych ubezpieczeń społecznych
grupie osób określonej przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o zasiłku dla opiekunów. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2a ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.) za
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe do ZUS.
W związku z powyższym chciałbym uzyskać informację, czy ministerstwo rolnictwa podejmie działania zmierzające do eliminacji przepisów
krzywdzących osoby ubezpieczone w KRUS i chcące skorzystać z uprawnień
danych im przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Z poważaniem
Józef Zając
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Odpowiedź
Warszawa, 10 sierpnia 2015 r.
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo z dnia 21 lipca 2015 r.; znak: BPS/043-78-3388/15, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Józefa Zająca podczas 78. posiedzenia
Senatu RP w dniu 10 lipca 2015 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w taki sposób, aby byli rolnicy
i domownicy, którzy uzyskali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku
dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
mogli zachować prawo do ubezpieczenia społecznego rolników uprzejmie informuję,
że dnia 5 sierpnia 2015 r. Sejm RP na 98. posiedzeniu uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, wprowadzającą regulacje w tym zakresie. Ustawa uchwalona została
w oparciu o poselski projekt ustawy (druk nr 3588) wniesiony z inicjatywy Klubu Parlamentarnego PSL. Przedmiotowa ustawa trafi teraz pod obrady Senatu RP.
Z poważaniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk

