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Oświadczenie senator Doroty Czudowskiej

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałam list od pacjentów „Koalicji Hepatologicznej” zaniepokojo-

nych brakiem refundacji ryfaksyminy, leku dla chorych oczekujących na 
transplantację wątroby z powodu nieuleczalnej marskości wątroby.

Uprzejmie proszę o informację o ocenie ryfaksyminy przez Radę Przejrzy-
stości oraz o planach co do refundacji leku dla tej grupy chorych.

Z poważaniem 
Dorota Czudowska

Odpowiedź

Warszawa, 2018.01.02

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Dorotę Czudowską na 

51. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie refundacji leku Tixteller 
(ryfaksymina), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Na wstępie niniejszej odpowiedzi uprzejmie przekazuję, że zasady refundacji pro-
duktów leczniczych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych. Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy Minister Zdro-
wia ogłasza, raz na dwa miesiące, w drodze obwieszczenia, wykazy refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne 
o objęciu refundacją. W świetle przepisów ustawy o refundacji Minister Zdrowia usta-
la następujące kategorie dostępności refundacyjnej: lek, środek spożywczy specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę, lek, 
stosowany w ramach programu lekowego oraz lek stosowany w ramach chemiotera-
pii. Leki, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją 
w zakresie listy aptecznej mogą być wydawane pacjentom bezpłatnie, za odpłatnością 
ryczałtową, za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania, do 
wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detalicz-
ną a wysokością limitu finansowania.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Tixteller (ryfaksy-
mina) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej encefalopatii wątrobowej 
(ICD-10 G92)” złożony przez firmę Alfa Wasserman musiał przejść proces wieloeta-
powego postępowania administracyjnego. Po uzgodnieniu treści programu lekowego 
z Wnioskodawcą Departament Polityki Lekowej i Farmacji przekazał cały materiał 
w przedmiotowej sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W Re-
komendacji nr 17/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r., wydanej na podstawie Analizy 
Weryfikacyjnej Agencji i Opinii Rady Przejrzystości, Prezes Agencji nie rekomenduje 
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objęcia refundacją produktu leczniczego Tixteller, Rifaximinum, tabl. powl., 550 mg, 
56 szt., w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej encefalopatii wątrobo-
wej (ICD-10 G92)” w proponowanym kształcie. Jako uzasadnienie rekomendacji Pre-
zes przedstawił następujące argumenty. Wnioskodawca przedstawił analizę kliniczną 
opartą na dwóch randomizowanych badaniach klinicznych, których wyniki nie są 
ze sobą spójne. Autorzy badania Ali 2014 wskazali na różnice pomiędzy badaniem 
RFHE3001 przeprowadzonym w krajach zachodnich, a badaniem Ali 2014 przepro-
wadzonym w Pakistanie w odniesieniu do etiologii marskości wątroby, a także na 
możliwe różnice w rodzaju bakteryjnej flory jelitowej pacjentów, której właściwości, 
w tym oporność na antybiotyki uwarunkowane są czynnikami genetycznymi, a tak-
że środowiskowymi. Jednak powyższy wniosek autorów nie znajduje potwierdzenia 
w badanych parametrach. Ponadto w żadnym z badań nie analizowano punktów 
końcowych związanych z przeżyciem pacjentów. Nie przedstawiono też badań wska-
zujących na skuteczność ryfaksyminy w populacji polskiej. Wnioskodawca wykazał 
w analizie ekonomicznej, że wnioskowana terapia jest kosztowo efektywna. Jednakże 
założył dożywotni (26 lat) horyzont czasowy, pomimo iż proponowany program lekowy 
przewiduje czas leczenia wynoszący 24 tygodnie (tylko w przypadku świadczeniobior-
ców pozostających w stadium C klasyfikacji wg Child-Pugh i zakwalifikowanych do 
przeszczepiania wątroby, należy kontynuować leczenia do czasu przeszczepienia wą-
troby jednakże nie dłużej niż 96 tygodni). Przy przyjęciu horyzontu analizy zgodnego 
z czasem leczenia przewidzianym w programie wnioskowana terapia staje się nie-
opłacalna nawet po uwzględnieniu proponowanego podziału ryzyka. Ograniczona jest 
również wiarygodność przedstawionych oszacowań liczebności populacji docelowej, 
wobec czego nie jest możliwe wskazanie rzeczywistych wydatków z budżetu płatnika.

Następnie przeprowadzone zostały negocjacje cenowe pomiędzy Wnioskodawcą 
a Komisją Ekonomiczną. Po zakończeniu negocjacji, wszystkie zgromadzone w toku 
postępowania administracyjnego materiały zostały przekazane Ministrowi Zdrowia 
w celu rozpatrzenia ww. wniosku i wydania decyzji. Minister Zdrowia wydał negatyw-
ną decyzję refundacyjną biorąc pod uwagę wszystkie kryteria określone przepisami 
ustawy o refundacji (art. 12 ustawy refundacyjnej).

Uprzejmie informuję, że strona wniosła do Ministra Zdrowia wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, wobec czego cały zgromadzony materiał dowodowy został pod-
dany ponownej analizie. Aktualnie na wniosek strony przedmiotowe postępowanie zo-
stało zawieszone, co oznacza, iż do czasu jego odwieszenia, nie mogą być wykonywane 
żadne czynności przez urząd w przedmiotowej sprawie.

Pragnę jednocześnie zapewnić, iż Minister Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe 
działania, które mają na celu zwiększenie dostępności pacjentów do skutecznej i bez-
piecznej farmakoterapii w ramach ograniczonych środków publicznych przeznaczo-
nych na refundację.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Marcin Czech
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla 

stanowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. 
w sprawie uwzględnienia Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście 
w koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W myśl stanowiska, w związku z przyjęciem przez rząd RP koncepcji 
budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: CPK), która zakłada 
przede wszystkim budowę międzynarodowego lotniska wraz z przyległym 
węzłem kolejowym oraz eliminację wykluczenia transportowego miast po-
przez zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK, wyrażam głębokie zaniepoko-
jenie wobec marginalizacji woj. lubuskiego w tym dokumencie.

Jednym z podstawowych założeń CPK jest skomunikowanie go z naj-
większymi miastami w Polsce w czasie maksymalnie 2 i pół godziny. Uznano 
przy tym, że system kolejowy, nawet bez zastosowania kolei dużych prędko-
ści, będzie w stanie spełnić tak założony standard dla wszystkich polskich 
aglomeracji – poza Szczecinem, w odniesieniu do którego pierwszorzędną 
rolę przypisano wewnątrzkrajowym połączeniom lotniczym. Podobne zało-
żenie dotyczy Rzeszowa. Niezrozumiałe jest zatem pominięcie, jeśli chodzi 
o takie rozwiązanie, 2 wojewódzkich miast w zachodniej Polsce, tj. Gorzowa 
Wielkopolskiego i Zielonej Góry, w przypadku których założony czas dojaz-
du do CPK również nie będzie osiągalny, nawet w drugim etapie realizacji, 
tj. w roku 2030.

W związku z powyższym wnoszę o weryfikację koncepcji budowy CPK 
i o uwzględnienie w niej skomunikowania miast Zielona Góra i Gorzów Wiel-
kopolski poprzez regionalny Port Lotniczy Zielona Góra w Babimoście, który 
zapewni połączenie z CPK objęte obowiązkiem użyteczności publicznej. Dzia-
łania w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Stanowisko 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Warszawa, 22 grudnia 2017 r.

Pan 
Mikołaj Wild 
Pełnomocnik Rządu 
do spraw Centralnego 
Portu Komunikacyjnego 
dla Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w spra-

wie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego 
dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 874) w załączeniu przekazuję, zgodnie z właś- 
ciwością merytoryczną, oświadczenie senatora Roberta Dowhana, złożone podczas 
51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 9 lutego 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Pana Roberta Dowhana, złożone podczas 

51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 roku, w sprawie uwzględnienia Por-
tu Lotniczego Zielona Góra w koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego 
(dalej: CPK), po konsultacji z Zespołem Doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Central-
nego Portu Komunikacyjnego, uprzejmie informuję, co następuje. 

Jak wynika z „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność 
– Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: Koncepcja), 
przyjętej Uchwałą Rady Ministrów nr 173/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku, we-
wnątrzkrajowe połączenia lotnicze będą utrzymywane pomiędzy CPK a miastami, któ-
rych obsługa transportem kolejowym czy drogowym będzie przegrywała konkurencję 
z transportem lotniczym. W szczególności dotyczyć to będzie Szczecina i Rzeszowa 
(w początkowym okresie funkcjonowania CPK), dla których transport kolejowy nie 
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będzie w stanie zapewnić dwugodzinnego czasu połączenia z CPK. Na zasadzie komer-
cyjnej utrzymywane będą również połączenia pomiędzy CPK a portami regionalnymi, 
w których pomimo istnienia dobrych połączeń kolejowych z CPK występował będzie 
popyt na połączenia lotnicze – zwłaszcza w przypadku połączeń o charakterze prze-
siadkowym (rozdział VI pkt A ppkt 5 Koncepcji).

Z wyżej wspomnianej Koncepcji jednoznacznie wynika, iż przykładowe wskazanie 
w treści Koncepcji nazw dwóch miast, których skomunikowanie za pośrednictwem 
połączeń kolejowych (zgodnie z przyjętymi w Koncepcji standardami) będzie szcze-
gólnie utrudnione, nie powoduje, iż pomiędzy innymi miastami, a CPK niemożliwe 
będzie uruchamianie połączeń lotniczych. O zasadności stworzenia takich połączeń 
decydować będą zasady komercyjne, w tym poziom zapotrzebowania mieszkańców 
konkretnego regionu na tego rodzaju usługi.

Należy podkreślić, że konstrukcja Koncepcji zakłada, iż jeżeli w trakcie kolejnych 
analiz zostałyby stwierdzone rozwiązania korzystniejsze z punktu widzenia celów 
Przedsięwzięcia niż rozwiązania przedstawione w tym dokumencie rządowym, to ich 
przyjęcie nie wymaga zmiany dokumentu (rozdział VI pkt A ppkt 3 Koncepcji).

Mając na uwadze powyższe, brak jest podstaw do weryfikacji treści Koncepcji 
w zakresie wskazanym w przedmiotowej interpelacji.

z upoważnienia 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla 

działań stowarzyszenia „Droga S11” zrzeszającego gminy, powiaty i woje-
wództwa położone przy drodze krajowej nr 11 i będące w jej pośrednim od-
działywaniu. Głównym celem tych działań jest doprowadzenie do powstania 
drogi ekspresowej S11 relacji Koszalin – Pyrzowice o długości około 550 km, 
przebiegającej przez 4 województwa, tj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, 
opolskie oraz śląskie, łączącej północ z południem naszego kraju.

Planowana droga ekspresowa S11 ma przebiegać w zachodniej części 
Polski w układzie południkowym po trasie około 550 km, zbliżonej do ist-
niejącej drogi krajowej A1 i połączenia z drogą ekspresową S1 w północnej 
części aglomeracji śląskiej. Droga S11 na całym swoim przebiegu plano-
wana jest w układzie podstawowym dwujezdniowym czteropasmowym. 
Powiązania z zewnętrznym układem drogowym odbywać się mają poprzez 
węzły drogowe.

Realizacja drogi S11 została wprowadzona do programu budowy dróg 
na lata 2014–2023 ogłoszonego w lipcu 2015 r. W czerwcu 2017 r. Rada 
Ministrów przyjęła zmianę uchwały w tej sprawie, zwiększając limit finan-
sowy programu do 135 miliardów zł. Po publikacji aktualizacji inwestycji, 
jakie zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu środków, okazało się, 
że znacznie większa część inwestycji nie znalazła się na liście projektów 
kluczowych. Są tam umieszczone obwodnice Szczecinka, Jarocina, Ostro-
wa Wielkopolskiego, Kępna i Oleśna oraz odcinek drogi Koszalin – Szcze-
cinek, jednakże pozostała część inwestycji, których realizacja w pełni za-
pewni płynność ruchu drogowego z północy na południe, tj. odcinki Bobolice 
– Szczecinek, Szczecinek – Piła, obwodnica Ujścia i Piły, obwodnica Obornik, 
odcinki Oborniki – w. Poznań-Północ, Kórnik – Ostrów Wielkopolski, Ostrów 
Wielkopolski – Kępno i dalej Kępno – A1, ujęta została jako zadania o niż-
szym priorytecie z niewiadomą datą realizacji.

Budowa drogi ekspresowej S11 powinna zostać uznana za projekt o klu-
czowym znaczeniu, służący rozwojowi gospodarczemu ośrodków lokalnych, 
łączący północ z południem naszego kraju. W związku z powyższym działa-
nia w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Odpowiedź

Warszawa, 3 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Roberta Dowhana z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S11, przedstawiam następujące infor-
macje i wyjaśnienia.

Odnosząc się do zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności wymienionych przez 
Pana senatora informuję, iż zadania te są na różnych etapach procesu inwestycyjnego 
a 3 zostały już zrealizowane:

1. S11 odc. Koszalin – Bobolice
Dla ww. odcinka w dniu 20 grudnia 2016 r. zatwierdzony został Program Inwe-

stycji. W związku z powyższym jest podstawa do prowadzenia przez GDDKiA prac 
przygotowawczych. W dniu 27 listopada 2017 r. Oddział GDDKiA w Szczecinie ogłosił 
przetarg na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi 
S-11 na odcinku Koszalin – Szczecinek” na odcinku węzeł „Bobolice” (bez węzła) – wę-
zeł „Szczecinek Północ” (z węzłem). Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia 
był zrealizowany w terminie 32 miesięcy od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem 
opracowania Koncepcji Programowej w terminie 15 miesięcy od podpisania umowy.

2. S11 obwodnica Szczecinka
Inwestycja jest w realizacji. Przewidywane oddanie drogi do użytku to kwiecień 2019 r.
3. S11 obwodnica Jarocina
Droga oddana do użytku w sierpniu 2017 r.
4. S11 obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego etap I
Droga oddana do użytku w 2009 r.
5. S11 obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego etap II
Droga oddana do użytku w lipcu 2017 r.
6. S11 obwodnica Kępna odc. I – 3,618 km
Inwestycja jest w realizacji. Przewidywane oddanie drogi do użytku to sierpień 2018 r.
7. S11 obwodnica Kępna odc. II – 6,808 km
Inwestycja jest w realizacji. Przewidywane oddanie drogi do użytku to kwiecień 2021 r.
8. S11 obwodnica Olesna
Dla ww. odcinka w dniu 20 października 2015 r. zatwierdzony został Program In-

westycji – etap I proces przygotowawczy. Zakres Programu Inwestycji obejmuje wyko-
nanie Koncepcji Programowej oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe 
(STEŚ). Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest do 2018 r.

Dla zadań pod pozycją 1; 2; 3; 5; 7; 8 zostały zapewnione środki na realizację 
w ramach nowego limitu dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 
(z perspektywą do 2025 r.) w wysokości 135 mld zł. Ich wartość wynosi 3,1 mld zł 
(wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego).

W kwestii inwestycji, które zdaniem Pana senatora zapewnią płynność ruchu dro-
gowego z północy na południe naszego kraju na drodze ekspresowej S11 informuję, 
iż aktualnie prowadzone są dla nich prace przygotowawcze:

1. S11 odc. Bobolice – Szczecinek
Program Inwestycji etapu I – proces przygotowawczy zatwierdzony został w dniu 

24 października 2017 r. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań projek-
towych, Koncepcji Programowej oraz wykonanie rozpoznawczych badań archeologicz-
nych. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest do 2021 r.

2. S11 odc. Szczecinek – Piła
Program Inwestycji etapu I – proces przygotowawczy zatwierdzony został w dniu 

15 października 2015 r. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań projek-
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towych dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji (DŚU), Koncepcji Programowej oraz wykonanie rozpoznawczych badań ar-
cheologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest do 2022 r.

3. S11 odc. obwodnicy Piły i Ujścia
Program Inwestycji etap I – proces przygotowawczy zatwierdzony został w dniu 

10 listopada 2017 r. Program Inwestycji obejmuje wykonanie Koncepcji Programowej 
oraz opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji inwestycji. Zakończenie prac przygotowawczych planowane 
jest do 2020 r.

4. S11 odc. Ujście – Oborniki
Program Inwestycji został zatwierdzony w dniu 15 października 2015 r. w zakresie 

etapu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań 
projektowych dla potrzeb uzyskania DŚU, odbiór Koncepcji Programowej oraz wyko-
nanie rozpoznawczych badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych 
planowane jest do 2021 r.

5. S11 odc. obwodnica Obornik
Program inwestycji zatwierdzony został w dniu 15 października 2015 r. w zakresie 

etapu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań 
projektowych dla potrzeb uzyskania DŚU, Koncepcji Programowej oraz wykonanie 
rozpoznawczych badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych pla-
nowane jest do 2020 r.

6. S11 odc. Oborniki – węzeł Poznań Północ
Program Inwestycji zatwierdzony został w dniu 14 października 2015 r. w zakresie 

etapu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań 
projektowych dla potrzeb uzyskania DŚU, Koncepcji Programowej oraz wykonanie 
rozpoznawczych badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych pla-
nowane jest do 2020 r.

7. S11 odc. Kórnik – Ostrów Wielkopolski
Program Inwestycji zatwierdzony został w dniu 14 października 2015 r. w zakresie 

etapu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań 
projektowych dla potrzeb uzyskania DŚU, Koncepcji Programowej oraz wykonanie 
rozpoznawczych badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych pla-
nowane jest do 2021 r.

8. S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno
Program Inwestycji zatwierdzony został w dniu 14 października 2015 r. w zakresie 

etapu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań 
projektowych dla potrzeb uzyskania DŚU, Koncepcji Programowej oraz wykonanie 
rozpoznawczych badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych pla-
nowane jest do 2022 r.

9. S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłącze-
niem obwodnicy Olesna)

Program Inwestycji zatwierdzony został w dniu 18 listopada 2016 r. w zakresie 
etapu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie opracowań 
projektowych oraz wykonanie rozpoznawczych badań archeologicznych, umożliwia-
jących ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. 
Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest do 2019 r.

10. S11 Kępno – A1 na odcinku granica woj. opolskiego do obwodnicy Tar-
nowskich Gór (z włączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór)

Program Inwestycji zatwierdzony został w dniu 11 lutego 2016 r. w zakresie eta-
pu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie studium sie-
ciowego, studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną, studium technicz-
no-ekonomiczno-środowiskowego, opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania 
DŚU oraz sporządzenie Koncepcji Programowej. Zakończenie prac przygotowawczych 
planowane jest do 2019 r.

11. S11 Kępno – A1, odcinek obwodnicy Tarnowskich Gór
Program Inwestycji zatwierdzony został w dniu 11 lutego 2016 r. w zakresie eta-

pu I – proces przygotowawczy. Program Inwestycji obejmuje wykonanie studium sie-
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ciowego, studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną, studium technicz-
no-ekonomiczno-środowiskowego, opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania 
DŚU oraz sporządzenie Koncepcji Programowej. Zakończenie prac przygotowawczych 
planowane jest do 2021 r.

Realizacja ww. inwestycji będzie możliwa pod warunkiem odpowiedniego ich przy-
gotowania oraz przede wszystkim zapewnienia finansowania. Należy zauważyć, iż 
zwiększony limit finansowy do 135 mld zł w Programie Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) nadal jest niewystarczający, by zrealizo-
wać wszystkie zadania ujęte w Programie. Wartość wszystkich inwestycji umieszczo-
nych w załączniku nr 1 przekracza 200 mld zł. Oznacza to, że istnieje luka finansowa 
w wysokości ok. 65 mld złotych, niezbędna do zrealizowania wszystkich zadań ujętych 
w PBDK. Jednocześnie informuję, iż na prace przygotowawcze środki z budżetu pań-
stwa będą zapewnione w ramach dostępnych limitów zapisanych w kolejnych usta-
wach budżetowych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, popierając wniosek Związku 

Gmin Pomorskich, wnoszę o rozważenie możliwości rozdzielenia terminów 
przyjmowania wniosków wraz z dokumentami: o świadczenia rodzinne 
z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenia wychowawcze, przez pra-
cowników zatrudnionych do realizacji tych zadań.

Wsparcie najuboższych rodzin jest konieczne, jednak realizacja zadań 
nie powinna odbywać się kosztem pracowników zatrudnionych do obsługi 
świadczeń. W roku 2016 przyjmowanie wniosków o świadczenia odbywało 
się w miesiącach marzec – kwiecień, z kolei w roku bieżącym realizacja za-
dania trwa już od miesiąca sierpnia i zbiegła się z przyjmowaniem dokumen-
tów dotyczących realizacji wszystkich wymienionych świadczeń. Sytuacja 
taka powoduje kolejki osób oczekujących na możliwość złożenia wniosku 
oraz sytuacje konfliktowe. Zdarza się, iż pracownicy w celu rzetelnego wy-
pełnienia swoich obowiązków zmuszeni są w ostatnim czasie do wydłużone-
go czasu pracy oraz do pracy w soboty.

Informacje medialne mówią o planach ministerstwa co do przyjmowania 
wniosków w 2018 r. w lipcu. Może przyczynić się to do obciążenia pracow-
ników, a także do wzmożenia problemu obsadzania wakatów na stanowi-
skach w urzędach czy jednostkach organizacyjnych gminy. Możliwości do-
datkowego zatrudnienia pracowników są ograniczone w związku z warun-
kami lokalowymi oraz z wiążącą się z tym koniecznością szkoleń.

Być może zasadne jest więc rozważenie możliwości przyjmowania wnio-
sków wg poniższej propozycji:

— świadczenia wychowawcze – luty – marzec 2018 r.
— fundusz alimentacyjny – maj – czerwiec 2018 r.
— świadczenia rodzinne – październik – listopad 2018 r.
W związku z powyższym działania w tym zakresie uważam za ważne 

i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 21 grudnia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, na wystąpienie z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: BPS/043-51- 

-1388/17, dotyczące oświadczenia senatora Roberta Dowhana, złożonego podczas 
51. posiedzenia Senatu RP, w sprawie możliwości rozdzielenia terminów przyjmowa-
nia wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczenia wychowawcze, uprzejmie informuję.

Przede wszystkim należy wskazać, że ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie nie-
których ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), 
wprowadzono między innymi rozwiązania mające na celu ujednolicenie terminów 
składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świad-
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czenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie, aby 
uniknąć kolejek oraz zapewnić gminom wystarczający czas na prawidłowe rozpatrze-
nie wniosków o ww. świadczenia na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy, wydłu-
żono maksymalne okresy ich rozpatrywania i wypłaty przyznanych świadczeń.

Na potrzebę ujednolicenia terminów składania wniosków o ww. świadczenia wska-
zywały między innymi gminne organy właściwe podczas prac nad przyjętym przez 
Radę Ministrów 4 kwietnia 2017 r. obszernym dokumentem o nazwie „Przegląd syste-
mów wsparcia rodzin”. Ten kierunek zmian (umożliwienie składania wniosków o róż-
ne świadczenia dla rodzin w jednym terminie) był oczekiwany i postulowany także 
przez znaczącą liczbę osób ubiegających się zarówno o świadczenie wychowawcze 
jak i świadczenia rodzinne.

Odnosząc się natomiast do propozycji zmiany terminów przyjmowania wniosków 
na ww. świadczenia należy zauważyć, że zaproponowane rozwiązania miałyby nie-
korzystny wpływ na rodziny ubiegające się o powyższe świadczenia. Wprowadzenie  
bowiem różnych terminów na składanie wniosków w zależności od rodzaju danego 
świadczenia oznaczałoby, że zamiast jednej wizyty w urzędzie, osoby zainteresowane 
uzyskaniem prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, musiałyby składać wnioski trzy razy w roku i to niejed-
nokrotnie z tym samym kompletem dokumentów.

Takie rozwiązanie, z punktu widzenia zarówno rodzin ubiegających się o ww. świad-
czenia oraz pracowników gminnych organów zajmujących się ich przyznawaniem, by-
łoby nieefektywne i nieracjonalne.

Jednocześnie należy wskazać, że w celu usprawnienia procesu rozpatrywania 
wniosków, uwzględniając przy tym uwagi gminnych organów właściwych, wprowa-
dzono w bieżącym roku dodatkowe usługi pozyskiwania i weryfikacji informacji nie-
zbędnych do ustalania prawa do ww. świadczeń drogą elektroniczną – między innymi 
samodzielne pozyskiwanie informacji o tzw. kwocie niewykorzystanej ulgi na dziecko. 
Dodatkowo od 1 sierpnia 2017 r. poszerzono możliwość składania wniosków drogą 
elektroniczną o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do-
dać należy, że począwszy od przyszłego roku wnioski o wszystkie ww. świadczenia 
będzie można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca oraz że obecnie trwają pra-
ce nad uruchomieniem kolejnych usług elektronicznej wymiany danych, służących 
usprawnieniu weryfikacji prawa do ww. świadczeń.

Dowodem na zasadność wprowadzonych rozwiązań są nie tylko pozytywne sygna-
ły od polskich rodzin, ale również sprawny przebieg w gminach procesu przyjmowania 
i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” 
na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 października 2017 r. Oczywiście 
kluczowy udział w tym procesie mieli pracownicy samorządowi realizujący zadania 
z tego zakresu.

Z informacji zebranych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
wynika, że obsługa procesu przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze, 
świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 
przebiegła sprawnie i bez większych zakłóceń.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej stale monitoruje realizację przez samorządy ww. świadczeń i dokłada starań 
aby proces ich przyznawania był jak najbardziej dogodny przede wszystkim dla pol-
skich rodzin, ale też, zachowując cele poszczególnych świadczeń, jak najprostszy do 
realizacji dla pracowników samorządowych realizujących ww. zadania. W związku 
z powyższym, wszelkie uwagi dot. organizacji procesu realizacji ww. świadczeń, będą 
wnikliwie analizowane w przypadku podjęcia prac nad ewentualnymi zmianami stanu 
prawnego w tym zakresie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Bartosz Marczuk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jerzego Fedorowicza, 
Tomasza Grodzkiego, Roberta Dowhana, 

Barbary Zdrojewskiej oraz Barbary Borys-Damięckiej

skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki 
oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowni Panowie Ministrowie!
W trakcie senackiej debaty plenarnej w dniu 12 lipca 2017 r. nad usta-

wą o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów padło zapewnienie, że sportowcy, którzy należeli do klubów 
gwardyjskich, nie będą podlegali przepisom tej ustawy.

Tymczasem otrzymaliśmy wystąpienie wybitnej reprezentantki Polski 
w koszykówce, pani B.W., której obniżono emeryturę do 854 zł ze względu 
na fakt, iż była zatrudniona na tzw. etacie sportowym w klubie gwardyj-
skim. Nigdy nie wykonywała pracy policyjnej, jest osobą niepełnosprawną 
z orzeczeniem o I grupie inwalidzkiej.

Dlaczego w stosunku do pani B.W. deklaracja pana ministra Witolda 
Bańki (czterdzieste piąte posiedzenie Senatu, 12 lipca br.) nie znalazła za-
stosowania?

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Fedorowicz 
Tomasz Grodzki 
Robert Dowhan 
Barbara Zdrojewska 
Barbara Borys-Damięcka

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 9 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z 13 grudnia 2017 r. przekazujące oświadczenie senatora 

Jerzego Fedorowicza złożone wspólnie z innymi senatorami podczas 51. posiedzenia 
Senatu 7 grudnia 2017 r., uprzejmie informuję.

Poruszona w oświadczeniu senatorskim kwestia, tj. dyskusja podczas senackiej 
debaty plenarnej 12 lipca 2017 r. nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie oraz usta-
wy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 w mojej ocenie nie znajduje odniesienia do sprawy pani B.W. Wspomnia-
na dyskusja dotyczyła zakazu sprawowania funkcji członka zarządu polskiego związ-
ku sportowego przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL 
i ewentualnych konsekwencji dla sportowców należących do klubów gwardyjskich. 
Podobnie jak podczas debaty senackiej, Minister Sportu i Turystyki stoi na stano-
wisku, że katalog osób będących pracownikami organów bezpieczeństwa państwa, 



51. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. 19

wskazanych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575) 
nie dotyczy sportowców z klubów gwardyjskich.

Poruszona przez Państwa Senatorów sprawa pani B.W. odnosi się do rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin, przyjętego przez Sejm 24 listopada 2016 r., tzw. ustawy dezubekiza-
cyjnej, który przygotowany był przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbo-
wej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.) minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do 
osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wydanie takiej decyzji, je-
żeli do Ministra Sportu i Turystyki wpłynie taki wniosek ze strony ministra właściwe-
go uprawnionego do jej wydania, zostanie on szczegółowo przeanalizowany. W sprawie 
poruszonej w oświadczeniu senatorskim taki wniosek do MSiT nie wpłynął.

Z poważaniem 
 
Witold Bańka

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 2 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 roku (sygn. BPS/043-51-1389- 

-MSWA/17), dotyczące oświadczenia Senatora RP Pana Jerzego Fedorowicza, Pana 
Tomasza Grodzkiego, Pana Roberta Dowhana, Pani Barbary Zdrojewskiej oraz Pani 
Barbary Borys-Damięckiej złożonego podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 
7 grudnia 2017 roku, w sprawie wysokości emerytury reprezentantki Polski w koszy-
kówce, uprzejmie przedstawiam informacje pozostające w zakresie właściwości Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na wstępie należy podkreślić, że tzw. ustawą dezubekizacyjną nie zostali obję-
ci sportowcy, a jedynie funkcjonariusze, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego 
państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Central-
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nego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą.

Okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy 
wskazuje Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, który na wniosek organu emerytalnego, sporządza na podstawie posiada-
nych akt osobowych informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy, na 
rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy. Informacja o przebiegu 
służby, w myśl art. 13a ust. 5 ustawy, jest równoważna z zaświadczeniem o przebiegu 
służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez właściwe organy poszcze-
gólnych służb. W oparciu o informację otrzymaną z Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z której wynika, że dany 
funkcjonariusz pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, organ emerytalny jest 
zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytury, renty inwalidzkiej oraz 
renty rodzinnej (odpowiednio na podstawie art. 15c, art. 22a oraz art. 24a ustawy).

Za służbę na rzecz totalitarnego państwa, wskazaną w art. 13b ustawy, uznaje się 
służbę od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku w cywilnych oraz woj-
skowych instytucjach i formacjach wymienionych w tym przepisie. Za służbę na rzecz 
totalitarnego państwa ustawodawca uznał również służbę na etatach określonych 
w art. 13b ust. 2 pkt 1 ustawy oraz okresy, o których mowa odpowiednio w art. 13b 
ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy.

Wobec powyższego, tylko w przypadku, gdy dany funkcjonariusz pełnił służbę na 
rzecz totalitarnego państwa organ emerytalny jest zobowiązany do ponownego ustale-
nia wysokości świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego.

Jednocześnie informuję, że decyzje organu emerytalnego podlegają kontroli sądo-
wej. Zgodnie z pouczeniem stanowiącym integralną część decyzji, osoba kwestionu-
jąca decyzję organu emerytalnego ma prawo wnieść od niej odwołanie do sądu właś- 
ciwego do spraw ubezpieczeń społecznych. Złożenie ww. odwołania nie wstrzymuje 
wykonania decyzji.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

W październiku zwróciłem się do Pana Ministra z oświadczeniem w spra-
wie niewpuszczenia na terytorium Ukrainy pana prof. Partacza. Otrzymałem 
na to oświadczenie odpowiedź, z której jednak nie wynika, czy w tej sprawie 
możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania, a więc spowodo-
wanie cofnięcia wspomnianej decyzji, godzącej w wolność badań historycz-
nych i w stosunki polsko-ukraińskie.

Jednocześnie zadaję pytanie: czy również innych obywateli Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ostatnim czasie – mówię tutaj o okresie od 31 sierpnia 
2017 r. – spotkały tego typu sytuacje, że odmówiono im wjazdu na teryto-
rium państwa ukraińskiego?

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 11 stycznia 2018 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackow-

skiego na 51. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r., dotyczące możliwości 
cofnięcia zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy prof. Cz. Partacza, uprzejmie przeka-
zuję odpowiedź.

Nawiązując do poprzedniej odpowiedzi, udzielonej Panu Senatorowi Janowi 
Marii Jackowskiemu ws. zakazu wjazdu na terytorium Ukrainy, wydanego wobec 
prof. Czesława Partacza we wrześniu 2017 r., uprzejmie informuję, że Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, mimo podniesienia tej kwestii w kontaktach ze stroną ukra-
ińską, nie otrzymało jak dotąd oficjalnego uzasadnienia tej decyzji. Również prof. 
Partacz nie przekazał Ministerstwu informacji, czy wykorzystał przysługujące mu 
prawo do odwołania się od decyzji do wskazanego organu Państwowej Służby Gra-
nicznej Ukrainy lub sądu i ewentualnym rezultacie takiego kroku bądź planowanych 
działaniach prawnych.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP nie 
posiada informacji nt. decyzji o zakazie wjazdu na Ukrainę wobec innych obywate-
li RP, wydanych po 31 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Sekretarz Stanu 
Jan Dziedziczak
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA Krzysztofa Mamińskiego

Mija 140 lat odkąd wybudowano drewniany dworzec kolejowy w Gąso-
cinie w gm. Sońsk, w powiecie ciechanowskim. Dworzec, wzniesiony według 
wzorów XIX-wiecznej architektury rosyjskiej, od początku przyciągał uwagę. 
Wiele sław polskiej literatury, jak Bolesław Prus, Maria Dąbrowska, Stefan 
Żeromski czy Henryk Sienkiewicz, przyjeżdżało do Gąsocina, aby obejrzeć 
wytworną jak na owe czasy budowlę.

Niestety, czas zrobił swoje. Po latach użytkowania budynek ulega degra-
dacji. W 2008 r. w budynku dworca podjęto prace remontowe polegające na 
prowizorycznym zabezpieczeniu. Ta zabytkowa budowla z 1877 r. wymaga 
jednak kompleksowego remontu, aby uchronić jeden z ostatnich obiektów 
leżących przy historycznej trasie kolei nadwiślańskiej.

W związku z tym, że lokalny samorząd nie wykazuje zainteresowania 
obiektem, proszę o informację, czy możliwe jest przejęcie i wyremontowanie 
obiektu.

Jan Maria Jackowski

Stanowisko 
PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU PKP SA

Warszawa, 9 stycznia 2018 r.

Pan 
Jan Maria Jackowski

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na Pana oświadczenie złożone podczas 51. posiedzenia Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej w dniu 7 grudnia 2017 r. (przesłane do PKP SA przez Panią 
Marię Koc Wicemarszałka Senatu RP za pismem z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: 
BPS/043-51-1391/17), w sprawie odbudowy dworca kolejowego w Gąsocinie w gm. 
Sońsk, uprzejmie informuję, iż przedmiotowy dworzec nie znajduje się na liście obiek-
tów dworcowych, które w ramach Programu Inwestycji Dworcowych będą modernizo-
wane do 2023 r.

Aktualnie PKP SA, w ramach dostępnych źródeł finansowania oraz potencjału re-
alizacyjnego, rozpoczęła działania inwestycyjne dla 188 obiektów dworcowych. Kolej-
ne dworce będą mogły być modernizowane po 2023 r.

Z poważaniem 
 
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU PKP SA 
ds. Inwestycji i Audytu 
Robert Sobczak
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kamińskiego

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwrócono się do mnie w kwestii problematyki zwią-

zanej z leczeniem w naszym kraju bocznych skrzywień kręgosłupa, znanych 
jako skolioza. Znamienne jest, iż skolioza dotyka wielu osób, a w szczególno-
ści dzieci w wieku rozwojowym, a zaniedbania w przedmiotowym zakresie 
na etapie dorastania lub niewłaściwie prowadzona terapia są niejednokrot-
nie przyczyną poważnych, dalej idących konsekwencji zdrowotnych w życiu 
dorosłym, utrudniającym zarówno aktywność zawodową, jak i pozazawodo-
wą. Aktualny brak możliwości leczenia przyczynowego ponad 80% wszyst-
kich skolioz, nazywanych idiopatycznymi, jest tu dodatkowym utrudnieniem.

Wedle przekazanych mojej osobie informacji w leczeniu skolioz idio-
patycznych stosuje się aktualnie rozwiązania przejawiające się leczeniem 
zachowawczym (kinezyterapia w ramach przyjętej metody postępowania 
korekcyjnego) lub leczeniem operacyjnym. Od 2002 r. środowisko ortope-
dyczne w naszym kraju wprowadziło natomiast swoistą strategię postępo-
wania w leczeniu skolioz idiopatycznych w oparciu o wzorzec: obserwacja 
rozwoju skolioz do 20o wg Cobba (z pominięciem kinezyterapii), zastosowa-
nie gorsetu ortopedycznego, którego zadaniem jest tylko i wyłącznie spowol-
nienie rozwoju skoliozy, w skoliozach o wartości powyżej 20o wg Cobba czy 
też zabieg operacyjny (w momencie, gdy skolioza osiągnie wartość powyżej 
45–50o wg Cobba).

Powyższa strategia miała zostać wprowadzona przez ortopedów jako 
obecnie jedyny i powszechny model leczenia skolioz idiopatycznych bez ja-
kiejkolwiek dyskusji merytorycznej ze środowiskiem kinezyterapeutów (po-
przez uznanie, że ćwiczenia są nieskuteczne w korekcji tego typu skolioz). 
Wedle kinezyterapeutów strategia ta jest z kolei oparta na stereotypowym 
myśleniu i wadliwej ocenie możliwości kinezyterapii, w której zaistniały 
istotne zmiany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a które pozwalają na 
uzyskanie wyraźnych, pozytywnych efektów leczenia zachowawczego na-
wet w przypadkach przekraczających znacząco wartość referencyjną przyję-
tą jako podstawę do podjęcia decyzji o operacyjnym skorygowaniu kręgosłu-
pa. Wdrażając stosowaną aktualnie strategię, nie przyjęto zasady przepro-
wadzania (po kilku – kilkunastu latach) obligatoryjnych badań kontrolnych, 
które mogłyby określić odległe skutki jej realizacji. Przykładem negatywnych 
skutków ww. działań są radiogramy osób leczonych wg ww. strategii, które 
obrazują nieracjonalność tej strategii.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie, czy do Pana Mini-
stra docierają z innych źródeł sygnały w opisanym powyżej zakresie. Proszę 
również o deklarację, czy Ministerstwo Zdrowia zorganizuje i obejmie swoim 
patronatem stosowne spotkanie zainteresowanych środowisk, tj. w szcze-
gólności środowiska autorytetów naukowych i praktyków zajmujących się 
od lat zagadnieniami wad postawy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem 
skolioz idiopatycznych, tj. m.in. prof. dra hab. Tadeusza Kasperczyka, 
prof. dra hab. Jana Śleżyńskiego, dra hab. Jacka Wilczyńskiego, mgra Ry-
szarda Haręźlaka, mgra Pawła Kowalskiego (którzy wyrazili swoją gotowość 
do udziału w spotkaniu) z przedstawicielami środowiska lekarzy chirurgów 
ortopedów zajmujących się leczeniem operacyjnym skolioz idiopatycznych.

Wedle przekazywanych mojej osobie sugestii w przedmiotowym spo-
tkaniu winien wziąć udział również prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki 
jako przedstawiciel Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego i Re-
habilitacyjnego Leczenia Skolioz, które wydało zalecenia dotyczące skolioz 
idiopatycznych. Takowe spotkanie mogłoby w mojej ocenie doprowadzić do 
wypracowania wspólnego modelu procedowania, przy jednoczesnej racjo-
nalizacji wspólnych działań obu środowisk, w trosce o dobro pacjentów. Na 
marginesie dodać tu należy, iż obecne procedury operacyjne, których w wielu 
przypadkach być może udałoby się uniknąć, generują niebagatelne koszty.

Andrzej Kamiński
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Odpowiedź

Warszawa, 2018.01.03

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Andrzeja Kamińskiego pod-

czas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r., skierowane do Ministra 
Zdrowia w sprawie działań związanych z leczeniem skoliozy idiopatycznej, uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Skolioza idiopatyczna dotyczy 2–3% populacji wieku rozwojowego, będąc najczęst-
szą chorobą układu mięśniowo-szkieletowego i może stanowić poważny problem me-
dyczny i społeczny. Pomimo rozwoju nauk medycznych – przyczyna skolioz idiopa-
tycznych pozostaje niewyjaśniona. Istotnym jest wykrycie skoliozy idiopatycznej w jej 
początkowym stadium i wdrożenie wczesnego leczenia mającego na celu zahamowa-
nie progresji skrzywienia. Dotychczas opracowane wytyczne dotyczące diagnostyki 
i leczenia skolioz są niejednolite.

W odpowiedzi na brak jednoznacznych zaleceń postępowania w zakresie wczesnej 
diagnostyki oraz leczenia skolioz idiopatycznych w Polsce, we wrześniu 2016 roku zo-
stał powołany Zespół Zadaniowy Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji 
Społecznej Polskiej Akademii Nauk ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w prze-
biegu skoliozy idiopatycznej. W skład ww. Zespołu wchodzą specjaliści z różnych dzie-
dzin: lekarze specjaliści w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarze 
specjaliści w zakresie rehabilitacji medycznej, lekarze specjaliści w zakresie pediatrii, 
fizjoterapeuci oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Wszyscy członkowie Zespołu 
uchodzą za autorytety w dziedzinie diagnostyki i leczenia skolioz w obrębie swojej 
specjalności, a większość z nich jest członkami międzynarodowego towarzystwa na-
ukowego: Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT).

Zadaniem ww. Zespołu jest wspólna praca specjalistów z wymienionych powyżej 
dziedzin, a celem jest opracowanie propozycji modelu badań przesiewowych ukie-
runkowanych na wczesne wykrywanie skolioz idiopatycznych oraz zaproponowanie 
zaleceń dotyczących ich nieoperacyjnego leczenia, na podstawie dowodów naukowych 
oraz wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Katarzyna Głowala
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Oświadczenie senatorów Kazimierza Kleiny, 
Mieczysława Augustyna, Jadwigi Rotnickiej 

oraz Waldemara Sługockiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze!
Język kaszubski, przez lata eliminowany z przestrzeni publicznej, 

w ostatnich czasach dzięki polityce państwa oraz wsparciu finansowemu 
z budżetu państwa otrzymał szansę, by zachować swoje istnienie. Niestety 
ciągle należy on do grupy języków zagrożonych wymarciem. Należy więc 
robić wszystko, aby język kaszubski, który przetrwał czasy germanizacji, 
przetrwał czasy zniewolenia komunistycznego, normalnie funkcjonował 
w wolnej Polsce.

Ostatnie działania minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, zmie-
rzające do ograniczenia finansowania nauki języka kaszubskiego, podważają 
wieloletnie starania rzeszy nauczycieli, działaczy kultury, rodziców, a przede 
wszystkim uczniów, którzy pragną zachować język swoich przodków.

Zmniejszenie środków finansowych na naukę języka kaszubskiego za-
grozi istnieniu wielu małych szkół wiejskich. Mniejsza subwencja oświatowa 
oznacza również znaczne ograniczenie samodzielności samorządów.

Działania minister edukacji narodowej następują wkrótce po wypowie-
dziach wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, który w trakcie Święta 
Niepodległości wzbudził głęboką konsternację wśród pomorskiej społeczno-
ści, apelując o utrzymanie na Pomorzu „stałej pewności własnej przynależ-
ności narodowej” i przestrzegając przed separatyzmem.

Domagamy się zaprzestania działań zmierzających do ograniczania fi-
nansowania nauki języka kaszubskiego. Oczekujemy, że rząd zaprzestanie 
działań dyskryminujących małe wspólnoty regionalne oraz upomni swoich 
przedstawicieli (wojewodę pomorskiego) lekceważących patriotyczne trady-
cje Wspólnoty Pomorskiej.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina 
Mieczysław Augustyn 
Jadwiga Rotnicka 
Waldemar Sługocki

Stanowisko 
MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW

Warszawa, 2 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. nr BPS/043-51-1393/17, przy któ-

rym zostało przekazane oświadczenie złożone przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę 
wspólnie z innymi Senatorami podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 
2017 r., w sprawie środków finansowych przeznaczonych na naukę języka kaszub-
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skiego, uprzejmie informuję, że poruszone w oświadczeniu kwestie pozostają w ge-
stii Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z zakresem kompetencji określonych prze-
pisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.).

W związku z powyższym, ww. pismo zostało przekazane wg właściwości do Mini-
stra Edukacji Narodowej.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW 
dr hab. Teresa Czerwińska 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

Odpowiedź 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 10 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senatora RP Pana Kazimierza 

Kleiny złożone wspólnie z innymi senatorami 7 grudnia 2017 r. na 51. posiedzeniu 
Senatu RP.

Szanowni Państwo,
zmiany dokonane w rozporządzeniu1 w zakresie uczniów mniejszości narodowych 

i etnicznych są jedynie dostosowaniem do zmian wynikających z rozporządzenia zmie-
niającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości2. Rolą algorytmu podziału 
subwencji jest m.in. takie dostosowanie finansowania poszczególnych zadań oświa-
towych aby jak najlepiej odpowiadały kosztom ponoszonym przez szkoły (samorządy) 
na te zadania.

Należy podkreślić, że globalna pula środków przeznaczonych na ten cel w subwen-
cji na 2018 r. pozostaje na zbliżonym poziomie. Zmiany w finansowaniu kształcenia 
uczniów mniejszości narodowych i etnicznych mają wymiar bardziej kompleksowy, 
tj. w pewnym zakresie poziom finansowania zostanie zwiększony (zwiększona została 

1 Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 
2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395).

2 Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiają-
cych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów nale-
żących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627).
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waga), a w innym – zmniejszony. Większy nacisk w finansowaniu został położny na 
naukę w oddziałach kształcących w dwóch językach i z nauczaniem w języku mniej-
szości narodowej. Zmiana miała na celu rozwój ww. szkół, gdyż organizowanie na-
uczania w języku mniejszości lub nauczanie dwujęzyczne generuje znacznie wyższe 
koszty, niż w przypadku dodatkowej nauki języka mniejszości narodowej. Ponadto od-
powiednio wyższy poziom finansowania powinien pozytywnie oddziaływać na rozwój 
tej formy nauczania i sprzyjać jeszcze lepszej realizacji zaleceń Rady Ministrów Rady 
Europy dotyczących udostępnienia nauczania w językach mniejszościowych oraz ję-
zyku regionalnym (jako wykładowym) na wszystkich poziomach.

W odniesieniu do podnoszonych argumentów w zakresie finansowania małych 
szkół wiejskich ze środków na uczniów mniejszości należy zauważyć, że środki nali-
czane wagami dla uczniów mniejszości mają służyć głównie finansowaniu realizacji 
zadania polegającego na podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, a w szczególności nauce języka oraz własnej historii i kultury.

Ponadto informuję, że projekt przedmiotowego rozporządzenia był przedmiotem 
dyskusji i analizy na posiedzeniach Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 22 listopada i 6 grudnia 2017 
roku. W wyniku dyskusji Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozy-
tywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Marzenna Drab 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym 2.0 niesie ze sobą zapowiedź 

likwidacji części B ministerialnego wykazu czasopism. Przedstawiciele śro-
dowiska akademickiego, a przede wszystkim redaktorzy naczelni wyso-
ko punktowanych polskich pedagogicznych czasopism, wyrażają znaczne 
zaniepokojenie, w szczególności następstwami planowanej nowej polityki 
ewaluacyjnej w tym zakresie. Projekt zapowiada również przyjęcie do oce-
ny parametryzacji dyscyplin naukowych i oceny pracowników naukowych 
jedynie na podstawie tekstów z bazy Web of Science czy też Scopus. Popie-
ram stanowisko środowiska naukowego, że powyższe zapisy bardzo nega-
tywnie wpłyną na jakość rozwoju polskiej humanistyki i nauk społecznych, 
co w efekcie doprowadzi do pauperyzacji polskiej tożsamości naukowej. 
Istotnym argumentem jest także ogromne zainteresowanie odbiorców spoza 
środowiska akademickiego publikacjami ujętymi w części B ministerialnego 
wykazu czasopism, którzy we wskazanych dziedzinach poszukują przydat-
nych informacji.

Zgadzam się z tym, że należy podejmować działania w celu podnoszenia 
jakości dorobku naukowego, tj. zwiększyć wymogi wobec czasopism nauko-
wych, podjąć selekcję publikacji o najwyższych standardach naukowych 
i zniwelować zjawiska patologiczne.

Proponowane działanie na rzecz stworzenia wymogów parametryza-
cyjnych będących warunkiem finansowania nauki powinno nieść ze sobą 
wzrost jakości. Propozycja ujęta w projekcie ustawy łączy się z zagrożeniem 
dla polskich nauk humanistyczno-społecznych poprzez likwidację swoistego 
forum wymiany myśli, jakim jest platforma polskich czasopism.

Popieram apel redaktorów naczelnych i członków rad naukowych czaso-
pism pedagogicznych oraz władz rektorskich i dziekańskich licznych uczelni 
wyższych.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Odpowiedź

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przysłane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświad-

czenie złożone przez senatora Andrzeja Kobiaka podczas 51. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie zapowiedzi likwidacji części B ministerialnego 
wykazu czasopism uprzejmie informuję, że idea likwidacji listy B wpisuje się szero-
kie spektrum działań zmierzających do umiędzynarodowienia oraz otwarcia nauki 
z jednej strony na świat zewnętrzny, ale również na globalny świat nauki. Nowy mo-
del oceny czasopism ma czytelnie komunikować kierunek polityki naukowej, który 
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wskazuje na konieczność (a) publikowania w najbardziej prestiżowych i najbardziej 
wpływowych periodykach na świecie; (b) ograniczenie liczby czasopism wydawanych 
w Polsce, publikowane bowiem w nich prace mają śladowy wpływ na rozwój nauki, 
a jedynie służą dla sztucznych celów ewaluacyjnych czy też na potrzeby postępowań 
awansowych; (c) odejścia od publikowania dużej liczby artykułów na rzecz mniejszej, 
ale w miejscach bardziej wpływowych i prestiżowych (a co za tym idzie selekcyjnych).

Dotychczasowa polityka kierowała główny nurt publikacyjny do obiegu lokalne-
go, czego efektem jest – jak pokazują analizy biblio- i naukometryczne – ponad dwa 
tysiące czasopism na liście B, mających śladowy (lub żaden) wpływ na globalny stan 
badań naukowych. Ich wysoka punktacja w obecnym wykazie czasopism nie ma me-
rytorycznego uzasadnienia, jest wyłącznie wskaźnikiem wpływu wydających je śro-
dowisk akademickich. Problem listy B najsilniej można zaobserwować w naukach 
społecznych oraz humanistycznych. Brak polskich badań nad europejską historią 
oraz kulturą powoduje, że polski punkt widzenia na sprawy ważne dla tworzenia euro-
pejskiej tożsamości jest niezauważalny czy pomijany w międzynarodowym dyskursie. 
Nieobecność polskich naukowców na arenie międzynarodowej prowadzi do tego, że są 
nam narzucone inne narracje, które mogą marginalizować znaczenie polskiej kultury 
i historii. Powinnością badaczy zorientowanych na kulturę narodową oraz historię 
regionalną winno być nie tylko badanie lokalnych ojczyzn w sposób cechujący się 
doskonałością naukową, ale również pokazywanie światu bogactwa polskiej kultury 
oraz prezentowanie na forum międzynarodowym polskiej racji stanu.

Dotychczasowy system oceny czasopism naukowych nie pozwalał dowartościo-
wać najważniejszych czasopism z nauk humanistycznych. W nowym rozwiązaniu, 
w którym nie ma podziału na części A, B, C „Wykazu czasopism naukowych”, będzie 
wprowadzona równowaga między wszystkimi dziedzinami nauki: czasopisma huma-
nistyczne będą mogły uzyskać taką samą maksymalną liczbę punktów jak czasopi-
sma z nauk ścisłych. Dotychczasowy model oceny czasopism i oparcie się w części A 
„Wykazu.......” na wskaźniku Impact Factor (niewyliczanego dla czasopism humani-
stycznych) nie pozwalał na takie rozwiązanie. Dlatego rezygnacja z części A, B, C na 
rzecz jednej zrównoważonej listy pozwoli docenić najlepsze czasopisma humanistycz-
ne. Brak części B „Wykazu czasopism punktowanych” nie oznacza, że zabraknie na 
nowej liście najlepszych polskich czasopism humanistycznych wydawanych w języku 
polskim lub innych językach. Przede wszystkim należy podkreślić, że np. w bazie Sco-
pus jest aktualnie indeksowanych 108 czasopism, w których publikowane są artykuły 
w języku polskim, a całościowo w bazie tej jest indeksowanych 358 polskich czaso-
pism. Oznacza to, że w bazie Scopus indeksowane są między innymi takie czasopisma 
jak „Język Polski”, „Teksty drugie”, czy „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”.

Badania nad wzorami publikacyjnymi w naukach humanistycznych i społecznych 
nie potwierdzają zaniku badawczych tradycji językowych w krajach nieanglojęzycz-
nych. Jest zgoła odmiennie: w krajach takich badacze z nauk humanistycznych pu-
blikują równolegle w językach narodowych i w języku angielskim. W roku 2014 pu-
blikacje w języku angielskim stanowiły 78% publikacji wszystkich publikacji z nauk 
humanistycznych i społecznych badaczy z Flandrii (po niderlandzku opublikowanych 
było 16% wszystkich publikacji). W Finlandii publikacje po angielsku stanowiły 68%, 
w Norwegii 61%o, w Czechach 26%, w Słowacji 25%, a w Polsce 17%.

Podstawową zasadą nowego modelu oceny publikacji będzie tożsamość metod 
oceny wszystkich kanałów publikacji poprzez uznanie – funkcjonującej od ponad pół 
wieku w naukometrii oraz wdrożonej w systemach ewaluacji nauki m.in. w Danii, 
Finlandii, Norwegii i Hiszpanii – zasady dziedziczenia prestiżu (artykuł jest wart tyle, 
ile czasopismo, w którym jest opublikowany a książka jest warta tyle, ile wydawnictwo 
ją wydające). Podstawą do budowy wykazu czasopism punktowanych będzie uznana 
międzynarodowa baza bibliograficzna oraz te polskie czasopisma, które stosują dobre 
praktyki wydawnicze (anonimowe recenzje, istotny udział autorów spoza jednostki 
wydającej czasopismo, dostępne metadane artykułu, ciągłość wydań oraz metadane 
i co najmniej abstrakt w języku angielskim). Wykaz wydawnictw będzie przygotowy-
wany we współpracy Komisji Ewaluacji Nauki, ekspertów zewnętrznych oraz Bibliote-
ki Narodowej i będzie obejmował tylko uznane wydawnictwa.
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Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych zasad oceny czasopism. Po-
nad 350 polskich czasopism indeksowanych w bazach międzynarodowych będzie oce-
nianych na podstawie wskaźników bibliometrycznych. Jednocześnie Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego uruchomi program wsparcia dla krajowych czasopism nauko-
wych nieindeksowanych w bazach międzynarodowych, którego celem będzie wsparcie 
działań wydawniczych i edytorskich polskich czasopism naukowych.

W ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” będzie możliwe dofi-
nansowanie realizacji projektów służących wsparciu najlepszych polskich czasopism 
nieindeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficznych o największym za-
sięgu w wejście w międzynarodowy obieg naukowy. Do konkursu będą mogą być 
zgłoszone projekty obejmujące finansowanie działań podnoszących na najwyższy po-
ziom jakość praktyk wydawniczych, wdrożenie cyfrowych identyfikatorów publikacji 
i autorów, zwiększenie umiędzynarodowienia oraz przystosowanie do indeksowania 
czasopism w międzynarodowych bazach bibliograficznych o największym zasięgu. 
Program będzie szansą dla polskich czasopism, które mają rzeczywiste znaczenie dla 
polskiego środowiska naukowego oraz włączają się w globalny obieg myśli w swojej 
dyscyplinie. Jest to szczególnie istotne dla czasopism z zakresu nauk humanistycz-
nych i społecznych.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Łukasz Szumowski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Z najnowszych danych systemu informacji oświatowej, z danych z dnia 

13 listopada 2017 r. wynika, że w ostatnim czasie zatrudnienie straciło 6 ty-
sięcy 669 nauczycieli. Przedstawione dane są następstwem wprowadzonej 
reformy edukacji. Pani Minister wskazała, że odsetek nauczycieli, z którymi 
rozwiązano stosunek pracy, to jedynie 0,96 procenta. Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego wyraża uzasadnione zaniepokojenie, że do 2019 r. w proce-
sie stopniowego likwidowania gimnazjów kolejni nauczyciele utracą stałe 
źródło dochodów.

Wprowadzona reforma, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, nie 
miała wiązać się z tak znacznymi zwolnieniami. Faktem jest, że zwiększyła 
się liczba etatów, o ok. 12 tysięcy, ale dotyczą one zatrudnienia w przed-
szkolach. Głównym problemem jest ruch kadrowy w gimnazjach.

W następstwie wielu spotkań i rozmów z interesantami, niejednokrotnie 
przedstawicielami oświaty, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawie-
nie stanowiska ministerstwa w odniesieniu do zaprezentowanych konkret-
nych danych SIO.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Odpowiedź

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie złożone przez Senatora RP Pana 

Andrzeja Kobiaka na 51. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
utraty pracy przez nauczycieli.

Szanowny Panie Senatorze,
jak wynika z danych systemu informacji oświatowej, w roku szkolnym 2016/2017 

w systemie oświaty było 673 232 etatów nauczycieli, a także 684 497 nauczycieli 
liczonych w osobach. Po reformie w roku szkolnym 2017/2018 jest 691 000 etatów 
nauczycieli oraz 694 636 nauczycieli liczonych w osobach. Oznacza to wzrost liczby 
etatów w bieżącym roku szkolnym o 17 768 etatów w stosunku do poprzedniego roku 
szkolnego, a także wzrost liczby nauczycieli o 10 139 nauczycieli.

Ponadto praktycznie cały wzrost liczby etatów nauczycieli jest wynikiem zwięk-
szenia liczby nauczycieli pełnozatrudnionych. Liczba etatów nauczycieli w bieżącym 
roku szkolnym wzrosła o 17 768 etatów, z czego o 17 476 etatów wzrosła liczba etatów 
nauczycieli pełnozatrudnionych, a jedynie 291 etatów dotyczy wzrostu etatów nauczy-
cieli niepełnozatrudnionych. Podobnie, w przypadku wzrostu nauczycieli liczonych 
w osobach, w bieżącym roku szkolnym jest o 10 139 nauczycieli więcej. Liczba na-
uczycieli pełnozatrudnionych (w osobach) wzrosła o 17 183, a niepełnozatrudnionych 
(w osobach) spadła o 7 044.
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Należy także dodać, że w przedstawionej statystyce nauczyciel pełnozatrudniony 
to nauczyciel, który ma pełny etat w jednej szkole (a nie w kilku szkołach) – a więc 
liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (pracujących na pełny etat w jednej szkole) 
wzrosła o 17 183 nauczycieli (liczonych w osobach) oraz o 17 476 etatów.

Oznacza to, że po reformie znaczna część nauczycieli, którzy do tej pory mieli 
niepełny etat pracuje na pełnym etacie. Nie potwierdziły się więc przypuszczenia, że 
po reformie wzrośnie liczba nauczycieli zatrudnionych na niepełny etat (tj. że będą 
zatrudniani tylko na kilka godzin pracy w danej szkole). Jest dokładnie odwrotnie, 
w systemie oświaty mamy więcej nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie.

Ponadto po reformie wzrósł średni wymiar etatu przypadający na nauczyciela nie-
pełnozatrudnionego. W poprzednim roku szkolnym nauczyciel niepełnozatrudniony 
pracował w wymiarze średnio 0,865 etatu, a w bieżącym roku szkolnym 0,923 etatu 
(wzrost aż o 6,7%).

Liczba nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych wzro-
sła o 11 760 etatów (z 566 684 w roku szkolnym 2016/2017 do 578 444 w obecnym 
roku szkolnym). Z 11 760 etatów więcej w obecnym roku szkolnym, w przedszkolach 
wzrost wyniósł 4 652 etatów, a w szkołach i placówkach 7 107 etatów. Faktycznie ob-
serwujemy zatem wzrost etatów nauczycieli w przedszkolach, ale niezależnie reforma 
oświaty przełożyła się na znaczący wzrost liczby etatów nauczycieli w szkołach.

Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn (tj. wypowie-
dzenia, zmiany organizacyjne z art. 20 ust. 1 KN, art. 225 Przepisy wprowadzające), 
w roku szkolnym 2016/2017 stanowili 0,83% (tj. 4 857 etatów), a w roku szkolnym 
2017/2018 – 0,96% (tj. 5 719 etatów), co stanowi wzrost jedynie o 0,1 punktu pro-
centowego.

Ponadto należy zauważyć, że liczba nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek 
pracy z innych przyczyn (wypowiedzenia, zmiany organizacyjne) jest zdecydowanie 
niższa niż w 2012 i 2013 roku. W 2012 roku liczba nauczycieli, z którymi rozwiąza-
no stosunek pracy z innych przyczyn wyniosła 7 110 etatów, w 2013 roku wyniosła 
6 471 etatów, a w 2017 tylko 5 719 etatów. Oznacza to, że w obecnym roku szkolnym 
(pierwszego roku wdrożenia reformy oświaty) mamy mniej rozwiązanych stosunków 
pracy o 1 391 etatów niż w 2012 roku oraz o 752 etaty mniej niż w 2013 roku. Re-
forma oświaty nie spowodowała więc istotnego wzrostu liczby nauczycieli, z którymi 
rozwiązano stosunek pracy. Dane (wykres poniżej) pokazują, że podobne zmiany ob-
serwujemy w każdym kolejnym roku – jest to naturalny ruch kadrowy, wynikający 
m.in. ze zmian demograficznych, a nie z tytułu reformy oświaty.

 

 
Powyżej przedstawione dane z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkol-

ny 2017/2018 potwierdzają prognozowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wzrost liczby etatów nauczycieli w związku z reformą oświaty. Należy zauważyć, że 
efekt zwiększenia liczby etatów nauczycieli będzie widoczny także w przyszłym roku 
szkolnym.

Wzrost liczby etatów w szkołach podstawowych i gimnazjach w obecnym roku 
szkolnym wynika przede wszystkim ze zwiększonej liczby oddziałów. Dane pokazujące 
wzrost liczby oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do roku szkolnego 
2016/2017 przedstawia tabela poniżej.
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Liczba uczniów i liczba oddziałów w bieżącym i poprzednim roku szkolnym (bez 
szkół specjalnych, szkoły dla dzieci i młodzieży)

2016 2017
liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów

Szkoła podstawowa 2 262 575 125 050 2 616 544 145 936 18,09 17,93
Gimnazjum 1 038 075 47 425 687 440 31 570 21,89 21,77
Zasadnicza szkoła zawodowa 155 288 7 544 95 256 4 905 20,59 19,42
Liceum ogólnokształcące 484 236 18 184 473 300 17 960 26,63 26,35
Technikum 505 036 20 812 502 346 20 892 24,27 24,05
Branżowa szkoła I stopnia 0 0 50 403 2 415 20,87
RAZEM 4 445 210 219 014 4 425 289 223 677 20,30 19,78

liczba uczniów na oddział
rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2017/2018

Typ szkoły

Od roku szkolnego 2017/2018 klasy VI szkół podstawowych stały się klasami VII 
szkół podstawowych. Średnia wielkość oddziału klasowego w gimnazjum wynosi 
ok. 22. Natomiast średnia wielkość oddziału klasowego w szkole podstawowej wyno-
si ok. 18. Stąd w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty wzrost liczby oddziałów 
w bieżącym roku szkolnym. Zwiększona liczba oddziałów oznacza zwiększenie zapo-
trzebowania na etaty nauczycieli.

Efekt ten będzie widoczny także w kolejnym roku szkolnym, gdy obecne klasy VI 
staną się klasami VII szkół podstawowych. Oznacza to, że nastąpi wzrost liczby od-
działów, a to przełoży się na wzrost liczby etatów nauczycieli także w przyszłym roku 
szkolnym.

Wzrost liczby etatów nauczycieli w szkołach wynika także ze zmian w ramowych 
planach nauczania w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 nastąpi-
ło zwiększenie ramowych planów nauczania o 2 godziny tygodniowo, a w roku szkol-
nym 2018/2019 wystąpi zwiększenie aż o 4 godziny tygodniowo (w stosunku do odpo-
wiednich klas szkoły podstawowej i gimnazjum w dotychczasowym systemie).

Efekt ten spowodował wzrost liczby etatów nauczycieli w bieżącym roku szkolnym 
oraz spowoduje zwiększenie liczby etatów nauczycieli w przyszłym roku szkolnym.

Podsumowując, po reformie przybyło zarówno etatów nauczycieli, jak i jest więcej 
miejsc pracy dla nowo zatrudnionych nauczycieli. Należy także podkreślić, że prak-
tycznie cały wzrost etatów nauczycieli jest skutkiem wzrostu liczby nauczycieli peł-
nozatrudnionych (tj. w systemie oświaty mamy zdecydowanie więcej nauczycieli za-
trudnionych na pełnym etacie). Ponadto na przeciętnego nauczyciela przypada teraz 
większy wymiar etatu niż przed reformą oświaty.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Podsekretarz Stanu 
Marzenna Drab
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymują tzw. informację o sta-

nie konta ubezpieczonego w ZUS, która przedstawia m.in. obecną wyliczoną 
hipotetyczną emeryturę, czyli przysługujące w przyszłości świadczenia. Od 
interesantów biura senatorskiego dowiaduję się, że pojawiają się błędne wy-
liczenia ZUS, np. w dokumencie nie uwzględnia się niektórych okresów za-
trudnienia. W jednym przypadku, w przesłanym dokumencie nie ujęto kilku 
lat zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym zatrudniony oczywiście podle-
gał ubezpieczeniom społecznym, a pracodawca odprowadzał składki. Co wię-
cej, przypadek dotyczy sytuacji zatrudnienia, która miała miejsce około 20 lat 
wstecz, a zakład pracy, o którym mowa, od dawna nie prosperuje.

W odniesieniu do tego konkretnego przykładu pojawia się pytanie: skąd 
pozyskać informacje o odprowadzanych składkach itp. w kontekście przed-
siębiorstwa, które nie funkcjonuje około 20 lat, tak aby zweryfikować wyli-
czenia ZUS i uzupełnić brakujące lata pracy? We wskazanym przypadku in-
teresant posiada dokumentację potwierdzającą fakt zatrudnienia na umowę 
o pracę w danym okresie, ale nie jest w stanie pozyskać informacji ze strony 
byłego pracodawcy.

Bardzo proszę o wyjaśnienie, z czego wynikają tego typu braki w wyli-
czeniach ZUS oraz odniesienie się do powyższego przykładu. Czy jest możli-
wość pozyskania danych o odprowadzanych składkach przez przedsiębior-
stwo, jeśli to przedsiębiorstwo nie prosperuje od około 20 lat?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Odpowiedź

Warszawa, 11 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Andrzeja Kobiaka dotyczące pozy-

skiwania danych o odprowadzanych przez byłych pracodawców składkach na ubez-
pieczenie społeczne, złożone podczas 51. posiedzenia Senatu RP, po przekazaniu 
w sprawie stanowiska Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uprzejmie przed-
stawiam, co następuje.

Hipotetyczna wysokość emerytury, która jest podawana w informacji o stanie kon-
ta jest odzwierciedleniem danych o składkach na ubezpieczenie emerytalne i kapitale 
początkowym zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS1. Dla oso-
by, prowadzącej pozarolniczą działalność i osoby z nią współpracującej zapisywane są 
na koncie składki na ubezpieczenie emerytalne opłacone, natomiast dla pracownika 
– składki należne, czyli te, które obliczone zostały na podstawie dokumentów rozlicze-
niowych przekazanych do ZUS za tego pracownika przez pracodawcę.

1 Art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1778).
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Do obliczenia hipotetycznej wysokości emerytury przyjmowana jest kwota zwalo-
ryzowanych i niezwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwalo-
ryzowanego kapitału początkowego zgromadzonego na koncie ubezpieczonego. Suma 
tych kwot dzielona jest przez liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia dla 
powszechnego wieku emerytalnego właściwego dla danego ubezpieczonego (podawaną 
przez Prezesa GUS).

Począwszy od informacji o stanie konta za 2015 r. ZUS podaje ubezpieczonym 
dodatkowo hipotetyczną wysokość emerytury obliczoną na podstawie danych zapisa-
nych na koncie i subkoncie (czyli również środków przekazanych z OFE).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wyliczeniu hipotetycznej wysokości eme-
rytury nie uwzględnia się przyszłych waloryzacji składek i kapitału początkowego.

Z podanego w oświadczeniu Pana Senatora przykładu należy wnioskować, że wątp- 
liwość nie dotyczy sposobu wyliczenia hipotetycznej emerytury, lecz przejęcia do ob-
liczeń zaniżonej kwoty kapitału początkowego (przykład bowiem dotyczy zatrudnienia 
sprzed 20 lat).

Kapitał początkowy to hipotetyczna emerytura, jaką otrzymałby ubezpieczony 
1 stycznia 1999 r. za przebyte przed tym dniem okresy składkowe i nieskładkowe, 
pomnożone przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 62 lat ustalone na 
1 stycznia 1999 r. (209 miesięcy).

Wartość kapitału początkowego zależy od:
– wymiaru udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych2 przebytych 

przed 1 stycznia 1999 r.,
– podstawy wymiaru, obliczonej od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne,
– współczynnika p, który służy do obliczenia tzw. części socjalnej.
Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się od podstawy wymiaru skła-

dek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych lub z 20 dowol-
nych lat kalendarzowych z okresu przed 1 stycznia 1999 r.3

Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru kapitału początkowego z kolejnych 
10 lat kalendarzowych, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się podstawę wy-
miaru składek za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu (jeżeli brak możliwości 
ustalenia podstawy wymiaru spowodowany jest m.in. korzystaniem z urlopu wycho-
wawczego lub urlopu bezpłatnego z powodu opieki nad dzieckiem do 4 lat)4.

Podkreślić należy, że do wniosku w sprawie przyznania świadczeń, powinny być 
dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone 
w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. 
w sprawie postępowania oświadczenia emerytalno-rentowe5.

W świetle §10 ust. 1 pkt 2 i 4 tego rozporządzenia ubezpieczony powinien dołączyć 
do wniosku dokumenty stwierdzające, m.in. okresy uzasadniające prawo do świad-
czeń i ich wysokość, oraz wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, 
przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń. W myśl §27 rozporządze-
nia – dowody z dokumentów (…) powinny być dołączone do wniosku w oryginale.

Zaświadczenie stwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń lub dochodu po-
winno być wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy na pod-
stawie dokumentacji płacowej. Jeżeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza 
się możliwość, by zaświadczenie o wysokości osiągniętych wynagrodzeń pracodawca 
lub następca prawny pracodawcy wydał na podstawie danych zawartych w aktach oso-
bowych pracownika, np. w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz 
w innych pismach, określających wynagrodzenie danej osoby (wymaga się, aby wyso-
kość poszczególnych składników wynagrodzenia została w tych dokumentach okre-
ślona kwotowo, a wykazane składniki podlegały składce na ubezpieczenie społeczne).

2 Wskazanych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), zwana dalej „ustawą 
emerytalną”.

3 Na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18 ustawy emerytalnej.
4 Art. 17 ust. 3 w związku z art. 174 ust. 3 ustawy emerytalnej.
5 Dz.U. Nr 237 poz. 1412.
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Jeżeli osoba zainteresowana nie ma możliwości przedłożenia dokumentów wy-
maganych do ustalenia kapitału początkowego (np. zaświadczenia pracodawcy lub 
legitymacji ubezpieczeniowej z odpowiednimi wpisami) – środkiem dowodowym w po-
stępowaniu przed organem rentowym mogą być również poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów wydawane przez jednostki uprawnione do przecho-
wywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.

Uprawnieni przechowawcy mogą wydawać – na podstawie posiadanych materia-
łów archiwalnych (dokumentacji osobowo-płacowej dot. byłych pracowników zlikwi-
dowanych zakładów pracy) – odpisy, wypisy, wyciągi oraz kopie przechowywanych 
dokumentów, a także zaświadczenia, uwierzytelnione lub podpisane przez osobę kie-
rującą archiwum lub inną upoważnioną osobę.

W sytuacji, gdy osobie zainteresowanej nie można ustalić podstawy wymiaru 
składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia pod-
stawy wymiaru kapitału początkowego, za podstawę wymiaru składek przyjmuje 
się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników. 
Rozwiązanie takie zostało wprowadzone ustawą z 4 września 2008 r. o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych6 i funkcjonuje od 
1 stycznia 2009 r.

Na podstawie własnej dokumentacji ZUS potwierdza okresy podlegania ubezpie-
czeniu społecznemu oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i wy-
sokość podstawy wymiaru składek dla pracowników:

– zatrudnionych w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych do-
mów mieszkalnych – za okres od 1 lipca 1970 r.,

– nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. pracowników za-
kładów pracy zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników.

W stosunku do wymienionych osób dokonywane były imienne zgłoszenia do ubez-
pieczenia społecznego oraz imienne rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne.

ZUS potwierdza okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu również w stosun-
ku do osób:

– prowadzących na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zakłady ga-
stronomiczne oraz stacje benzynowe oraz osób z nimi współpracujących – za 
okres od 1 października 1966 r.,

– prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury Państwowego Przedsiębior-
stwa „Totalizator Sportowy” oraz przewodników turystycznych i osób z nimi 
współpracujących – za okres od 1 sierpnia 1968 r.,

– prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub 
umowy agencyjnej oraz osób z nimi współpracujących – za okres od 1 maja 1969 r.,

– prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsię-
biorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa-Książka-Ruch” oraz osób z nimi współpracujących – za okres od 1 lipca 
1973 r.,

– wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia zawartych ze zleceniodawcą 
innym niż uspołeczniony zakład pracy, zatrudniającym do 20 osób wykonują-
cych umowy oraz osób współpracujących – za okres od 5 maja 1992 r.

W stosunku do tych osób dokonywane były tylko imienne zgłoszenia do ubezpie-
czenia społecznego, natomiast rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne miało 
charakter bezimienny.

Potwierdzenie okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz wysoko-
ści podstawy wymiaru tych składek następuje na podstawie posiadanych przez Zakład 
akt, w tym deklaracji rozliczeniowych, protokołów z kontroli lub kopii decyzji o podle-
ganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu oraz zapisów na koncie płatnika składek.

Dokumenty przedłożone do wniosku o kapitał początkowy podlegają ocenie orga-
nu rentowego z uwzględnieniem całokształtu zgromadzonej w danej sprawie doku-
mentacji. W przypadku odmowy uwzględnienia danych zawartych w przedłożonych 
dokumentach, organ rentowy wskazuje z jakich powodów dany okres lub wynagro-

6 Dz. U. nr 192, poz. 1180.
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dzenie nie zostało uwzględnione. Każda decyzja zawiera także informację o możliwości 
wniesienia odwołania do sądu, jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją organu 
rentowego. Sąd, w ramach prowadzonego postępowania odwoławczego może dopuścić 
wszelkie dowody dla wykazania okoliczności mających wpływ na wysokość kapitału 
początkowego. Prawomocne wyroki sądów są wiążące dla obu stron postępowania.

Wymaga podkreślenia, że w celu ułatwienia osobom ubezpieczonym uzyska-
nia informacji o miejscu przechowywania dokumentacji pracowniczej udostępnia-
my na swojej stronie internetowej bazę (na bieżąco aktualizowaną) zlikwidowanych 
lub przekształconych zakładów: http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/baza- 
-zlikwidowanych-lub-przeksztalconych-zakladow-pracy.

Baza została opracowana na podstawie informacji pozyskanych z urzędów woje-
wódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych. Podmioty 
uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania dokumentacji 
zobowiązane są do przekazywania do Centrali Zakładu ZUS oraz Naczelnemu Dyrek-
torowi Archiwów Państwowych wykazu pracodawców, których dokumentację przejęły 
w danym miesiącu kalendarzowym, wraz z informacją o okresie, z jakiego ta doku-
mentacja pochodzi.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Marcin Zieleniecki 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Codziennie rozmawiam z mieszkańcami terenów Borów Tucholskich, 

bardzo poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Polską 
w dniach 11–12 sierpnia br. Zasygnalizowano mi w szczególności problem 
dotyczący odcinka Brdy poniżej zapory Mylof (gmina Czersk), a także, co się 
z tym wiąże, sytuacji przedsiębiorców w zakresie agroturystyki oraz przed-
siębiorstw organizujących spływy kajakowe. Na wskazanym odcinku w wy-
niku nawałnicy znacznie podniósł się stan wody na rzece (nawet o kilka-
naście centymetrów). Sytuację pogarszają powalone drzewa, które hamują 
przepływ wody. Okoliczne łąki zostały w znacznym stopniu zalane, co rów-
nież utrudnia działalność agroturystyczną. Skutki kataklizmu generują 
ogromne straty u przedsiębiorców organizujących spływy kajakowe i wzbu-
dzają zaniepokojenie co do terminarza prac w tym zakresie. 

Bardzo proszę Pana Ministra o przedstawienie planowanych działań 
mających na celu przywrócenie użyteczności rzeki Brdy oraz zalanych łąk 
i określenie możliwości rozwiązania problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Odpowiedź

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 roku (sygn. BPS/043-51-1398- 

-MSWA/17), dotyczące oświadczenia Senatora RP Pana Andrzeja Kobiaka złożonego 
podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 roku, w sprawie dzia-
łań mających na celu przywrócenie użyteczności rzeki Brdy, zgodnie ze stanowiskiem 
przekazanym przez Wojewodę Pomorskiego należy wskazać, że do Pomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego (PUW) nie wpłynęły jakiekolwiek sygnały o trudnościach opisanych 
przez Pana Senatora. Niemniej z informacji PUW wynika, że zostaną podjęte działania 
mające na celu wyjaśnienie sprawy dotyczącej udrożnienia rzeki Brdy.

Ponadto należy zauważyć, że w związku ze zdarzeniami o charakterze klęsk ży-
wiołowych, do których doszło w 2017 roku, zgodnie z wnioskami złożonymi przez 
wojewodów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznawał środki z bud- 
żetu państwa na usuwanie zniszczeń w korytach rzek i kanałów oraz w wałach prze-
ciwpowodziowych. Na ten cel również województwo pomorskie otrzymało 358 tys. zł 
w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce w dniach 29 i 30 października 2017 roku.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, 

ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W następstwie nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 

12 sierpnia 2017 r., ucierpiało wiele zabytków. W gminie Czersk (okolice Rytla) 
znajdują się 4 zabytki wpisane do rejestru zabytków. Jednym z nich jest ze-
spół dworsko-parkowy, który w wyniku wichury został znacznie uszkodzony.

Właściciel obiektu, zwracając się do samorządu i jednostek rządowych, 
pytał o możliwość uzyskania pomocy przy usuwaniu skutków nawałnicy 
oraz wsparcie finansowe przy odtwarzaniu parku. Jedynym odzewem była 
odpowiedź marszałka województwa, który zasugerował udział w konkursie 
organizowanym przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Niestety konkurs ten nie obejmuje prywatnych zabytków.

Uważam, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków w tak trudnych 
okolicznościach pozyskiwanie tego typu środków nie powinno odbywać się 
w formie konkursu, a w drodze docelowego wsparcia.

W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Czemu ma służyć zróżnicowanie zabytków w zależności od tego, kto jest 

właścicielem?
Czy ministerstwo zamierza wesprzeć te zabytki, które uległy uszkodze-

niu w sierpniowej nawałnicy?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak

Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 11 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pytania zawarte w oświadczeniu Pana Senatora Andrzeja Kobia-

ka złożonym podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r. w spra-
wie wsparcia dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków uszkodzonych 
w wyniku nawałnicy, jaka przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela dotacji na prowadzenie prac 
konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). Nie uzależniają one udzielenia 
dotacji od statusu właściciela zabytku. Mogą ją otrzymać również osoby prywatne. 
Pomoc finansowa dla właścicieli zabytków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, jaka 
przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. będzie udzielana również 
w oparciu o te przepisy.
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Zgodnie z art. 77 wspomnianej ustawy dotacja będzie mogła być udzielona na na-
stępujące działania:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie 

w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie prze-
kracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, ze-
wnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, 
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków ar-

cheologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elemen-

tów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania 

prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgro-

mowej.
Termin składania wniosków na otrzymanie dotacji w roku 2018 upłynął w dniu 

31 października ubiegłego roku. Wśród złożonych wniosków znalazły się również 
wnioski dotyczące zabytków uszkodzonych w wyniku nawałnicy, jaka przeszła nad 
Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem 
 
Piotr Gliński

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 roku (sygn. BPS/043-51-1397/17), 

dotyczące oświadczenia Senatora RP Pana Andrzeja Kobiaka złożonego podczas 



51. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. 41

51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 roku, w sprawie uszkodzonych 
m.in. zabytków w wyniku nawałnicy, która przeszła przez Polskę w sierpniu 2017 
roku uprzejmie informuję, że właściwym do udzielenia odpowiedzi w ww. zakresie jest 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego przedmiotowe oświadczenie 
zostało również skierowane.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Stanisława Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!
Pewien młody informatyk, pracujący na zlecenie, kilka dni po zareje-

strowaniu się w publicznym rejestrze CEIDG otrzymał list rozpoczynający 
się od słów: ,,W związku ze złożeniem wniosku dokonano wpisu firmy do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie 
art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. została utworzona centralna ewiden-
cja o podmiotach gospodarczych. Rejestr jest na bieżąco aktualizowanym 
zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie 
informatycznym (...). Brak terminowej płatności spowoduje brak wpisu do 
Centralnej Ewidencji” itd.

Od lat spryciarze nabierają w ten sposób wielu młodych ludzi podejmu-
jących działalność gospodarczą. Nie wystarczy przeciętna kultura prawna, 
by poznać się na podstępie zawartym w takiej korespondencji. Wiedząc, że 
sprawa wymaga współpracy kilku resortów, zwracam się do Pana Premiera 
z prośbą o informację, co rząd zamierza zrobić, by ukrócić proceder oferowa-
nia usług pseudo-publicznych, kosztownych, a nieprzydatnych.

Podobnych rejestrów i ewidencji żerujących na nieznajomości kazu-
istycznych regulacji i podszywających się pod aparat państwa polskiego, 
jest sporo na rynku.

Stanisław Kogut

Odpowiedź 
MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta podczas 

51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie „prywatnych reje-
strów”, których sposób działania może wprowadzać w błąd, co do tożsamości nadawcy 
wiadomości przesyłanych do przedsiębiorców oraz sugerować konieczność uiszczenia 
opłaty rejestracyjnej na rzecz „rejestru prywatnego”, w związku z dokonaniem przez 
przedsiębiorcę wpisu do państwowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), przedstawiam następujące stanowisko.

CEIDG jest jedynym państwowym rejestrem ewidencjonującym przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi, prowadzącymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działalność gospodarczą. W celu podjęcia wykonywania działalności gospodarczej, 
osoba fizyczna zobowiązana jest dokonać wpisu do CEIDG. W myśl art. 29 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, wpis do CEIDG jest wolny od wszelkich opłat, 
w tym rejestracyjnych. Przedsiębiorcy nie ponoszą opłat także z tytułu dokonywania 
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zmian w CEIDG. Dane zgromadzone w rejestrze CEIDG są jawne, powszechne dostęp-
ne. Stanowią podstawowe źródło informacji o przedsiębiorcy. Żaden przepis ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej nie daje delegacji do tworzenia równorzędnych, 
czy to publicznych czy prywatnych rejestrów na podstawie danych zgromadzonych 
w CEIDG, a przede wszystkim nie uprawnia do pobierania opłat za ich tworzenie 
i przetwarzanie przez nie danych.

W opinii Ministerstwa Rozwoju, sposób sformułowania pism kierowanych do 
przedsiębiorców przez „prywatne rejestry”, pomimo dodatkowej informacji o fakulta-
tywności opłaty rejestracyjnej sugeruje, iż każdy podmiot zarejestrowany w CEIDG 
ma obowiązek ją uiścić. W sposób oczywisty jest to informacja nieprawdziwa i wpro-
wadzająca w błąd jej odbiorcę. Stworzeniu mylnego wyobrażenia co do nadawcy pisma 
służy posługiwanie się nazwami, które są łudząco podobne do nazwy państwowego 
rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” (CEIDG), czyli 
np.: „Centralna Ewidencja o Podmiotach Gospodarczych”, czy „Centralna Ewiden-
cja Działalności Gospodarczych i Firm” (CEDGiF). Niewątpliwie, zastosowanie takiego 
sformułowania może być działaniem celowym, służącym próbie oszustwa. Minister-
stwo Rozwoju w ramach poczynionych działań ustaliło, że w obrocie gospodarczym 
działa około trzydziestu takich podmiotów. Każdy z nich jest rejestrem stricte komer-
cyjnym, niemającym żadnego formalnego związku z rejestrem CEIDG.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że proceder ten może nosić znamiona 
czynu zabronionego, określonego w art. 286 §1 ustawy Kodek karny (k.k.), ówczesny 
Minister Gospodarki (obecnie Minister Rozwoju i Finansów) powiadomił właściwe or-
gany ścigania. Zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przekazano po-
nad pół tysiąca. Część postępowań – wobec braku znamion przestępstwa oszustwa 
– kończyło się umorzeniem bądź odmową ich wszczęcia. Z uwagi na skalę procederu, 
zgodnie z ustaloną z Prokuratorem Generalnym w październiku 2014 r. ścieżką postę-
powania – każde, kolejne zgłoszenie przedsiębiorcy, przekazywane było sukcesywnie 
do Prokuratury Generalnej, a obecnie do Prokuratury Krajowej.

Pismem z 2 czerwca 2017 r. Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował Mi-
nistra Rozwoju i Finansów o połączeniu wszystkich, dotychczas zgłoszonych do pro-
kuratur spraw „rejestrów prywatnych”, w jedno śledztwo o zasięgu ogólnopolskim. 
Jako właściwą do prowadzenia postępowania pod sygn. PO I DS. 49.2017, wyznaczo-
no Prokuraturę Okręgową w Gdańsku (Wydział I Śledczy). Z informacji, którymi dys-
ponuje aktualnie Ministerstwo Rozwoju wynika, że postępowanie jest nadal w toku.

Kolejny przełom w działalności „prywatnych rejestrów”, nastąpił w związku z wy-
daniem 27 stycznia 2017 r. przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnego wy-
roku (sygn. akt: II AKa. 173/16), na mocy którego – po raz pierwszy – na karę dwóch 
lat bezwzględnego pozbawienia wolności skazano właściciela jednego z takich reje-
strów. Sąd zobowiązał właściciela rejestru do zwrotu ponad jednego miliona złotych 
wszystkim oszukanym przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG. Było ich ponad jede-
naście tysięcy. Wobec właściciela rejestru orzeczono także – na okres sześciu lat – 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu rejestrów 
podmiotów gospodarczych. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że sposób sformuło-
wania pisma wprowadzał adresata w sposób oczywisty w błąd, bezprawnie sugerując, 
że wezwanie do zapłaty pochodzi od Ministra Gospodarki. Czyn ten, zdaniem sądu, 
wyczerpywał znamiona przestępstwa oszustwa z art. 286 §1 k.k. Minister Rozwoju 
i Finansów monitorował na bieżąco postępowanie karne w tej sprawie, począwszy od 
jego wszczęcia w 2012 r.

Poza działaniami prowadzonymi przez prokuratury na obszarze całego kraju, Mini-
sterstwo Rozwoju prowadzi liczne działania ukierunkowane na informowanie nowych 
i aktualnych przedsiębiorców o bezpłatności wpisu do CEIDG. Ministerstwo Rozwoju 
stale ostrzega przedsiębiorców, że do wszelkich ofert zachęcających do dokonania 
wpisu do „rejestru prywatnego” za opłatą, należy podchodzić ze szczególną ostrożno-
ścią, gdyż mają one charakter komercyjny.

Stawiając sobie za cel, aby przekaz trafił do najszerszego grona przedsiębior-
ców, korzystamy z różnego rodzaju kanałów komunikacji (prasa, radio, TV, media 
społecznościowe – Facebook oraz Twitter, strony internetowe ministerstwa, CEIDG 
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oraz biznes.gov.pl). Po pierwsze, każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG 
otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny. Komunikat 
ten znajduje się również na formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na głównej stronie interne-
towej CEIDG – www.ceidg.gov.pl. Komunikaty o bezpłatności wpisu do CEIDG rozpo-
wszechniane są także za pośrednictwem urzędów, z którymi przedsiębiorcy mają stały 
kontakt (urzędy gmin, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych). Po dru-
gie, do wszystkich przedsiębiorców, którzy wskazali w CEIDG adres swojej poczty 
elektronicznej, w ramach „akcji e-mailowej” skierowano wiadomość z przedmiotowym 
ostrzeżeniem. Mając na względzie aspekty techniczne funkcjonowania systemu tele-
informatycznego CEIDG, w celu uniemożliwienia „rejestrom prywatnym” czerpania 
wiedzy o nowych przedsiębiorcach w CEIDG, została wyłączona w CEIDG możliwość 
wyszukiwania wpisów przedsiębiorców w CEIDG po wskazaniu – jako kryterium wy-
szukiwania – daty rozpoczęcia oraz daty zakończenia wykonywania działalności go-
spodarczej. O bezpłatności wpisu w CEIDG, Ministerstwo Rozwoju informuje także 
przy okazji prowadzonych postępowań administracyjnych.

W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przygotowało baner (plakat) z ostrze-
żeniem o treści „Uwaga przedsiębiorco – nie daj się oszukać. Wpis i zmiana w CEIDG 
są bezpłatne”. Baner zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 
oraz CEIDG, a także na profilach Ministerstwa Rozwoju w portalach społecznościo-
wych. Ministerstwo wystąpiło do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
do Ministerstwa Finansów o udostępnienie tego baneru we wszystkich jednostkach 
ZUS oraz urzędach skarbowych obsługujących przedsiębiorców. Przedstawiciele Mi-
nisterstwa Rozwoju udzielają ponadto licznych wywiadów telewizyjnych i radiowych 
na ten temat. Praktyka pokazuje, że publikowane materiały zyskują setki udostęp-
nień w sieci. W celu zapewnienia jeszcze większej skuteczności działań informa-
cyjnych, Ministerstwo Rozwoju uruchomiło funkcjonalność telefonicznego kontaktu 
z nowymi przedsiębiorcami. Od stycznia 2017 r. wykonano prawie 12 000 telefonów 
informacyjnych.

Warto zauważyć, że poza wspomnianymi działaniami, Minister Rozwoju i Finan-
sów, w ramach prowadzonych na podstawie dyspozycji art. 35 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli 
„rejestrów prywatnych”, którzy są przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG, korzysta 
z narzędzi weryfikacji poprawności ich wpisu w zakresie firmy, adresów, pod którymi 
wykonywana jest działalność, a także kodów polskiej klasyfikacji działalności (PKD). 
Wpisy te, często zawierają w tym zakresie dane niezgodne z rzeczywistym stanem 
rzeczy (np. jako adres podmiotu podawane są adresy dużych placówek handlowych). 
W wyniku jednego z prowadzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów postępowań, 
z CEIDG został wykreślony właściciel rejestru komercyjnego, którego następnie na 
mocy wspomnianego wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku skazano na karę po-
zbawienia wolności. Kilka innych postępowań jest w toku.

Doświadczenia z ostatnich kilku miesięcy pozwalają na stwierdzenie, że różno-
rodność działań podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju przynosi zamierzone 
efekty, bowiem wpłynęły skutecznie na świadomość przedsiębiorców, zapobiegając 
nieuzasadnionemu ponoszeniu opłat przez znaczną grupę przedsiębiorców. Minister-
stwo Rozwoju zanotowało w tym zakresie znaczący spadek ilości zawiadomień prze-
kazywanych przez przedsiębiorców. Jeżeli są przekazywane do Ministerstwa Rozwoju, 
to zazwyczaj z informacją o dysponowaniu przez przedsiębiorcę wiedzą o całkowitej 
nieodpłatności wpisu do CEIDG. W ostatnim kwartale 2017 r. Ministerstwo Rozwoju 
przekazało do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 11 takich zawiadomień.

Konkludując należy zwrócić uwagę, że na problem „rejestrów prywatnych” należy 
spojrzeć szeroko. Oprócz opisanego procederu, w obrocie funkcjonują różnego rodzaju 
rejestry i ewidencje przedsiębiorców, których działalność reklamową, handlową czy 
informacyjną, należy ocenić pozytywnie. Komunikują one jednoznacznie, że działają 
na podstawie prawa prywatnego oraz, że w celu osiągnięcia zysku oferują równe-
go rodzaju usługi rejestracyjne. Ewentualne działania legislacyjne, mające za cel re-
glamentację działalności prywatnych rejestrów i ewidencji, powinny brać pod uwagę 
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ich istnienie. Muszą być wyważone i uwzględniać przede wszystkim zagwarantowaną 
ustawowo swobodę wykonywania działalności gospodarczej. Radykalne rozwiązania 
systemowe, zakazujące bądź ograniczające działanie prywatnych rejestrów ogółem, 
mogą uniemożliwić bądź znacznie utrudnić funkcjonowanie tych podmiotów, których 
sposób i cel działania jest zupełnie odmienny od niewątpliwie nagannego procederu 
opisanego w treści niniejszego stanowiska.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW 
Jadwiga Emilewicz 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju
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Oświadczenie senatora Macieja Łuczaka

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
W związku z przedstawieniem przez pana R.G. okoliczności spra-

wy, która prowadzona była przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Bałuty, 
sygn. akt 1 Ds 512/11, oraz przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, sygn. akt V Kp 552/12, proszę Szanownego Pana Prokuratora 
o podjęcie wszelkich możliwych działań w ramach posiadanych kompetencji 
w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonemu, który poniósł stratę z tytułu 
przywłaszczenia naczepy przez kontrahenta.

Interesant zawarł z D.P., jako prezesem (…) Sp. z o.o., umowę odpłatne-
go użyczenia naczepy Krone do ciągnika siodłowego Scania. Niedotrzymanie 
warunków umowy skłoniło poszkodowanego do złożenia wniosku o przy-
właszczenie naczepy do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty. Dochodzenie 
zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. W trakcie 
postępowania prokuratura popełniła wiele błędów, w tym sygnalizowanych 
przez prokuratora okręgowego w Łodzi, dlatego też strona poniosła ujemne 
konsekwencje działania organów.

Od 2008 r. do tej pory pan R.G. nie jest w stanie przekonać prokura-
tury, że został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. 
Poza tym mimo wielu wniosków nie dopuszczono jako dowodu w sprawie 
opinii biegłego ds. rachunkowości, który w innej toczącej się obecnie spra-
wie jednoznacznie stwierdził, że w 2008 r. spółka była już niewypłacalna 
i zarząd był zobowiązany do zgłoszenia do sądu wniosku o upadłość, czego 
nie uczyniono do dnia dzisiejszego, ale w dalszym ciągu zawierano zobowią-
zania niemożliwe do realizacji. Pan R.G. podejrzewa, że prokuratura w toku 
sprawy wzięła pod uwagę (…) Sp. z o.o., a nie spółkę (…), z którą zawarty 
był kontrakt. Prokuratura w Łodzi nie bierze pod uwagę analizy eksperta 
z Ministerstwa Sprawiedliwości ani rekomendacji, aby postępowanie zosta-
ło wznowione, a wszelkie wnioski poszkodowanego są rozpatrywane przez 
prokuraturę negatywnie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ra-
mach posiadanych kompetencji z uwagi na obawę, że podczas prowadzone-
go postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego prawa.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Łuczak

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Łuczaka 

podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 roku, dotyczącego postępo-
wania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty pod sygn. 1 Ds. 512/11 
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na szkodę Pana R.G. przekazanego do Prokuratury Krajowej w dniu 22 grudnia 2017 
roku za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, uprzejmie informuję, że spra-
wa ta została zakończona w stadium ad personam prawomocnym postanowieniem 
z dnia 11 marca 2011 roku o umorzeniu dochodzenia przeciwko D.P., podejrzanemu 
o popełnienie czynu z art. 284 §2 k.k., polegającego na tym, że w dniu 25 kwiet-
nia 2009 roku w Ł. przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci naczepy KRONE 
nr nadwozia (…) o wartości 8.000 zł na szkodę R.G., wobec stwierdzenia braku zna-
mion czynu zabronionego, to jest na podstawie art. 17 §1 pkt 2 k.p.k.

Z uwagi na powyższe, aktualnie jedyną prawną możliwość wzruszenia decyzji pro-
cesowej, a tym samym kontynuowania postępowania przygotowawczego przeciwko 
D.P., przewiduje przepis art. 327 §2 k.p.k.

Przepis ten stanowi, że prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze 
wznawia się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, na 
mocy postanowienia prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził 
postanowienie o umorzeniu, tylko wtedy, gdy ujawnią się nowe istotne fakty lub do-
wody nieznane w poprzednim postępowaniu.

Uprzejmie ponadto informuję, że od marca 2016 roku, w następstwie licznych 
pism i wniosków Pana R.G., postępowania prowadzone z jego zawiadomienia pod-
legały badaniu przez prokuratorów nadrzędnych, zarówno na szczeblu Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi, jak i Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ze szczególnym uwzględ-
nieniem istnienia podstaw prawnych i faktycznych do wzruszenia zapadłych decyzji 
merytorycznych, wśród nich także postępowanie sygn. 1 Ds. 512/11. Do chwili obec-
nej w ocenie prokuratorów nadrzędnych nie ziścił się warunek sine qua non, w postaci 
ujawnienia nowych istotnych faktów lub dowodów, który umożliwiałby zastosowanie 
instytucji przewidzianej w art. 327 §2 k.p.k.

Z poczynionych aktualnie ustaleń wynika, że w marcu 2018 roku do Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi wpłynął kolejny wniosek Pana R.G. o wznowienie postępowania 
sygn. 1 Ds. 512/11, z uwagi na ustalenie, że w dniu 20 marca 2018 roku w Sądzie Re-
jonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku zapadł nieprawomocny wyrok sygn. XI K 25/15, 
skazujący D.P. za przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz z art. 586 
k.s.h., popełnione w związku z prowadzeniem działalności (…), w których D.P. pełnił 
funkcję odpowiednio prezesa zarządu i likwidatora.

Mając powyższe na uwadze, na polecenie Dyrektora Departamentu Postępowa-
nia Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi 
zostanie przeprowadzona, w trybie §73 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury, ponowna analiza postępowania sygn. 1 
Ds. 512/11, w celu ustalenia, czy okoliczności podnoszone przez Pana R.G. w składa-
nych przez niego od 2016 roku wnioskach o wznowienie tego postępowania, pozwalają 
na stwierdzenie, że po umorzeniu postępowania ujawniły się nowe i istotne fakty lub 
dowody nieznane w poprzednim postępowaniu, które dają podstawę do wzruszenia 
postanowienia o umorzeniu i kontynuowania postępowania przeciwko D.P.

O wynikach analizy i ewentualnie podjętych decyzjach procesowych Pan R.G. zo-
stanie poinformowany przez właściwego prokuratora w czasie niezbędnym dla zajęcia 
merytorycznego stanowiska.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Sierak
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Oświadczenie senatora Macieja Łuczaka

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
W związku z przedstawieniem przez pana R.G. okoliczności spra-

wy, która prowadzona była przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Bałuty, 
sygn. Akt 1 Ds. 2505/09, oraz przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, sygn. Akt V Kp 922/09, proszę Szanownego Pana Prokuratora 
o podjęcie wszelkich możliwych działań w ramach posiadanych kompetencji 
w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonemu, który poniósł stratę z tytułu nie-
uregulowania należności za odpłatne użyczenie ciągnika siodłowego Scania.

Interesant zawarł z M.J. umowę odpłatnego użyczenia ciągnika siodło-
wego Scania. Kontrahent interesanta podjął się zaciągnięcia kolejnego zo-
bowiązania mimo świadomości swojej niewypłacalności. Pan R.G. nie po-
siadał wiedzy nt. trudnej sytuacji finansowej swojego klienta, ponieważ nie 
upoważnił on swojego leasingodawcy do udzielania jakichkolwiek informacji 
osobom trzecim o swoich zobowiązaniach z tytułu leasingu.

Niedotrzymanie warunków umowy skłoniło poszkodowanego do złoże-
nia wniosku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejo-
nowej Łódź-Bałuty. Dochodzenie zostało umorzone z braku danych dosta-
tecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa. W trakcie postępowania 
w prokuraturze popełniono wiele błędów, dlatego też strona poniosła ujemne 
konsekwencje działania organów.

Mimo prowadzenia sprawy przez długi czas nadal nie udało się rozwią-
zać konfliktu. Aktualnie Prokuratura Krajowa przekazuje pisma do Proku-
ratora Regionalnego w Krakowie, a następnie do Prokuratora Okręgowego 
w Krakowie (równolegle z postępowaniem prokuratorskim w Łodzi toczyło 
się w 2009 r. także postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową 
w Chrzanowie w sprawie 2 Ds. 693/14, a wcześniej 1 Ds. 870/09). Żaden 
z powyżej wymienionych organów nie bierze pod uwagę analizy eksperta 
z Ministerstwa Sprawiedliwości ani rekomendacji, aby postępowanie zostało 
podjęte na nowo.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ra-
mach posiadanych kompetencji z uwagi na obawę, że podczas prowadzone-
go postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego prawa.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Łuczak

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Macieja Łuczaka 

podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 roku, przekazanego do 
Prokuratury Krajowej w dniu 19 grudnia 2017 roku za pośrednictwem Ministerstwa 



51. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. 49

Sprawiedliwości, uprzejmie informuję, że od marca 2016 roku, w wyniku licznych 
pism i wniosków R.G. oraz w związku z korespondencją przekazywaną za pośred-
nictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 34 §1 pkt 1 ustawy z dnia 
28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, Dyrektor Departamentu Postępowania 
Przygotowawczego Prokuratury Krajowej sukcesywnie polecał Prokuratorowi Regio-
nalnemu w Łodzi przeprowadzanie, w ramach zwierzchniego nadzoru służbowego nad 
Prokuraturą Rejonową Łódź-Bałuty, badania kwestionowanych przez R.G. postępo-
wań, w tym również sprawy sygn. 1 Ds. 2505/09, ze szczególnym uwzględnieniem 
istnienia podstaw do wzruszenia zapadłych decyzji merytorycznych.

W sprawie sygn. 1 Ds. 2505/09 z zawiadomienia R.G. (pierwotnie zarejestrowanej 
pod sygn. 1 Ds. 1172/09), na podstawie art. 307 k.p.k. przeprowadzone zostało postę-
powanie sprawdzające, zakończone postanowieniem z dnia 28 maja 2009 roku o od-
mowie wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 288 §1 k.k. Na skutek zażalenia wniesione-
go przez pokrzywdzonego R.G., postanowienie zostało poddane kontroli instancyjnej, 
w wyniku której Sąd Rejonowy w Chrzanowie postanowieniem z dnia 19 października 
2009 roku uchylił zaskarżoną decyzję, przekazując sprawę prokuratorowi do ponow-
nego rozpoznania. W uzasadnieniu swej decyzji Sąd wskazał na konieczność uzupeł-
nienia postępowania poprzez ustosunkowanie się przez oskarżyciela do wszystkich 
zdarzeń, będących przedmiotem zawiadomienia o przestępstwie, to jest również do 
zachowań mogących wyczerpywać znamiona występków opisanych w art. 286 §1 k.k. 
oraz w art. 301 §3 k.k. W dniu 4 listopada 2009 roku prokurator Prokuratury Re-
jonowej Łódź-Bałuty wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 
zniszczenia ciągnika siodłowego marki SCANIA o nr rej. (…), to jest czynu z art. 288 
§1 k.k., w sprawie oszustwa przy zawarciu w dniu 30 kwietnia 2008 roku umowy uży-
czenia wskazanego ciągnika M.J., to jest czynu z art. 286 §1 k.k. oraz w sprawie nie-
umyślnego doprowadzenia do bankructwa przez M.J., to jest czynu z art. 301 §3 k.k. 
– wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie ich popełnienia (na 
podstawie art. 17 §1 pkt 1 k.p.k.).

W tym miejscu wskazać należy, że zachowanie M.J. związane z zawarciem w dniu 
30 kwietnia 2008 roku z R.G. umowy użyczenia ciągnika marki SCANIA o nr rej. (…), 
a następnie jego użytkowaniem do kwietnia 2009 roku, było również przedmiotem 
postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Chrza-
nowie o sygn. 2 Ds. 693/14 (pierwotnie sygn. 1 Ds. 1084/09) i zostało zakończone 
wydaniem w dniu 31 października 2014 roku postanowienia o umorzeniu śledztwa 
w stadium in rem o występki z art. 288 §1 k.k., art. 286 §1 k.k. oraz z art. 300 §2 k.k., 
wobec ustalenia braku znamion wskazanych czynów zabronionych w zachowaniu 
M.J. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie 
decyzją z dnia 26 lutego 2015 roku (sygn. II Kp 3/15), wydaną po rozpoznaniu zaża-
lenia pokrzywdzonego R.G.

W związku z powyższym na polecenie Dyrektora Departamentu Postępowania 
Przygotowawczego Prokuratury Krajowej także sprawa sygn. 2 Ds. 693/14 została 
poddana analizie w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie.

Wyniki badania wskazanych spraw, dokonane na szczeblu Prokuratury Regio-
nalnej w Łodzi oraz Prokuratury Regionalnej w Krakowie, przedstawione Departa-
mentowi Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, zostały ocenione 
jako wyczerpujące i przekonujące w zakresie sformułowanych opinii. Jednocześnie 
nie stwierdzono okoliczności podważających poczynione w Prokuraturach Regional-
nych ustalenia i sformułowane na ich podstawie wnioski, co do braku podstaw do 
podjęcia na nowo zbadanych postępowań. Tym samym nie podzielono wyrażanych 
przez pokrzywdzonego wątpliwości, co do rzetelności i obiektywności prokuratorów, 
dokonujących analizy spraw i nie stwierdzono konieczności przeprowadzania po raz 
kolejny badania postępowań na szczeblu Prokuratury Krajowej, tylko z tego powodu, 
że wyniki badań nie są satysfakcjonujące dla pokrzywdzonego.

Odnosząc się do zarzutu braku uwzględnienia przez jednostki prokuratury re-
komendacji przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie anali-
zy sporządzonej przez eksperta Biura Analiz, stwierdzić należy, że rzeczona analiza 
nie została opracowana na podstawie badania akt sprawy, a jedynie na podstawie 
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dokumentów przedłożonych wybiórczo przez Zainteresowanego oraz przeprowadzo-
nych z nim rozmów telefonicznych, w przeciwieństwie do analizy postępowań prze-
prowadzonej w trybie §73 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 
2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury (Dz.U.2016.508) w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi i w Krakowie.

Znamienny jest fakt, że z analizy sporządzonej w dniu 5 grudnia 2016 roku w Biu-
rze Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości nr K/67/16/MJ, dotyczącej sprawy sygn. 1 
Ds. 2505/09 Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, rekomendującej podjęcie postępo-
wania na nowo w trybie art. 327 §1 k.p.k., nie wynika aby sporządzający ją ekspert 
miał jakąkolwiek wiedzę o prowadzonym śledztwie sygn. 2 Ds. 693/14 Prokuratury 
Rejonowej w Chrzanowie, a tym bardziej o zgromadzonych w jego toku dowodach 
i poczynionych ustaleniach. Okoliczność ta jest istotna o tyle, że fakt przeprowadzenia 
i prawomocnego zakończenia postępowania sygn. 2 Ds. 693/14, którego przedmio-
tem była karnoprawna ocena zachowania tych samych czynów tej samej osoby, co 
do której w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty wydane zostało znacznie wcześniej 
postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, w istocie stanowiła ujemną prze-
słankę procesową określoną w art. 17 §1 pkt 7 k.p.k., uniemożliwiającą podjęcie po-
stępowania sygn. 1 Ds. 2505/09. Lektura analizy sporządzonej w Ministerstwie Spra-
wiedliwości prowadzi do wniosku, że fakt prowadzenia śledztwa sygn. 2 Ds. 693/14 
Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, nie był w ogóle znany jej autorowi.

Stwierdzić należy, że wyniki przeprowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Ło-
dzi badania sprawy sygn. 1 Ds. 2505/09, a także ustalenia poczynione w Departa-
mencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, wskazują, że sposób 
procedowania po wydaniu w dniu 4 listopada 2009 roku decyzji o odmowie wszczęcia 
śledztwa, w sytuacji, gdy pierwsze postanowienie o odmowie wszczęcia postępowa-
nia przygotowawczego o czyn z art. 288 §1 k.k. wydane w dniu 29 maja 2009 roku, 
zostało uchylone przez sąd na skutek zażalenia pokrzywdzonego, nie było do końca 
prawidłowe. W tym stanie rzeczy doszło bowiem do ziszczenia się, odnośnie do czynu 
z art. 288 §1 k.k., warunków przewidzianych w art. 330 §2 k.p.k., co oznaczało, że 
pokrzywdzonemu nie przysługiwało już prawo zaskarżenia postanowienia o odmowie 
wszczęcia śledztwa w tym zakresie, a prawo do wniesienia tak zwanego subsydiarnego 
aktu oskarżenia.

Odpis postanowienia z dnia 4 listopada 2009 roku został doręczony R.G. Posta-
nowienie to zostało sporządzone według obowiązującego w tamtym czasie wzoru for-
mularza, zawierającego uniwersalne pouczenia, obejmujące pełne przytoczenie prze-
pisów Kodeksu postępowania karnego, a zatem wskazujące podstawy prawne i tryb 
zaskarżenia postanowienia sporządzonego po raz pierwszy w sprawie, jak też wska-
zujące możliwy tryb postępowania w przypadku wydania ponownie tej samej decyzji, 
w sytuacji wcześniejszego uchylenia pierwotnego orzeczenia przez sąd.

Na postanowienie to R.G. złożył w ustawowym terminie zażalenie, nie złożył nato-
miast subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko M.J. o czyn z art. 288 §1 k.k. w za-
kreślonym przepisami terminie miesiąca od doręczenia odpisu postanowienia o po-
nownej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Zażaleniu pokrzywdzo-
nego nadano bieg, kierując je celem rozpoznania do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śród-
mieścia w Łodzi, który orzeczeniem z dnia 11 stycznia 2010 roku utrzymał w mocy 
zaskarżone postanowienie w całości.

Dopiero w dniu 17 października 2011 roku R.G. złożył subsydiarny akt oskarżenia 
przeciwko M.J. o czyny z art. 288 §1 k.k. i art. 286 §1 k.k. Postanowieniem z dnia 
15 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi umorzył postę-
powanie przeciwko M.J. – na podstawie art. 17 §1 pkt 9 kpk – wobec braku skargi 
uprawnionego oskarżyciela. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 paź-
dziernika 2012 roku, wskazane postanowienie zostało utrzymane w mocy. W uza-
sadnieniu postanowienia sąd odwoławczy podniósł, że pokrzywdzony nie dochował 
terminu do wniesienia, subsydiarnego aktu oskarżenia o czyn z art. 288 §1 k.k., w od-
niesieniu do którego ponownie została wydana decyzja o odmowie wszczęcia śledz-
twa. Fakt dwukrotnej odmowy wszczęcia postępowania spełnia jedną z przesłanek 
do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, natomiast drugą przesłanką jest mie-
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sięczny termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia od doręczenia zawiado-
mienia o decyzji prokuratora. Treść przepisów art. 55 §1 k.p..k, art. 330 §1 i 2 k.p.k. 
i art. 306 §1 k.p.k. prowadzi do wniosku, że miesięczny termin z art. 55 §1 k.p.k. 
do wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia rozpoczyna bieg 
od dnia doręczenia zawiadomienia o powtórnym wydaniu przez prokuratora posta-
nowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania. Powyższy termin jest 
terminem prekluzyjnym, nie może być przywrócony, a jego przekroczenie powoduje 
bezskuteczność wniesionego przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia (zgodnie z art. 56 
§2 kpk), bez względu na to czy do niezachowania terminu doszło z przyczyn zawi-
nionych, czy też niezawinionych przez osobę uprawnioną do określonego działania. 
Natomiast odnośnie do czynu z art. 286 §1 k.k. zdaniem sądu odwoławczego nie za-
chodziła przesłanka do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, albowiem odmo-
wa wszczęcia śledztwa została wydana po raz pierwszy i w wyniku kontroli sądowej 
została utrzymana w mocy (postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi z dnia 11 stycznia 2010 roku).

Podkreślić jednak należy, że czyny, które były przedmiotem postępowania pro-
wadzonego w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty sygn. 1 Ds. 2505/09, zarówno 
z art. 288 §1 k.k. (uszkodzenie mienia), jak i z art. 286 §1 k.k. (oszustwo), zosta-
ły w terminie późniejszym poddane wnikliwej ocenie w toku śledztwa prowadzonego 
w Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie pod sygn. 2 Ds. 693/14, w którym zgro-
madzono obszerny materiał dowodowy, pozwalający wykluczyć działanie M.J. z za-
miarem bezpośrednim, wymaganym dla przypisania sprawstwa w zakresie występku 
z art. 288 §1 k.k., a tym bardziej z zamiarem bezpośrednim kierunkowym, który wy-
magany jest dla wyczerpania znamion przestępstwa z art. 286 §1 k.k., co uzasadniało 
umorzenie postępowania przygotowawczego wobec braku znamion czynów zabronio-
nych. Podkreślić przy tym należy, że w odniesieniu do tej sprawy sposób procedowa-
nia, także w zakresie możliwości zaskarżenia postanowienia o umorzeniu śledztwa, 
był prawidłowy i w żadnej mierze nie doszło do naruszenia uprawnień przysługują-
cych pokrzywdzonemu.

W tym stanie rzeczy nie sposób podzielić zarzutów formułowanych przez R.G., 
a wyrażonych w oświadczeniu Pana Senatora, jakoby na skutek błędów procedu-
ralnych zaistniałych po wydaniu postanowienia z dnia 4 listopada 2009 roku o od-
mowie wszczęcia śledztwa sygn. 1 Ds. 2505/09 Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, 
pokrzywdzony poniósł ujemne konsekwencje prawne.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Krzysztof Sierak
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Oświadczenie senatora Macieja Łuczaka

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan M.S., który w 2005 r. podjął 

decyzję o rozpoczęciu ekologicznej uprawy borówki amerykańskiej na swo-
jej nieruchomości w miejscowości S., gm. Łask. W związku z tym wykonał 
niezbędne inwestycje w celu przystosowania nieruchomości do ekologicznej 
uprawy borówki amerykańskiej. Ponadto pan M.S. wystąpił do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie planowanej dzia-
łalności, na którą to otrzymał dotacje w łącznej kwocie ponad 120 tysięcy zł.

W dniu 7 maja 2007 r. pan M.S. wystąpił o ustalenie warunków za-
budowy dla swojej inwestycji, co skutkowało wydaniem w dniu 5 czerwca 
2008 r. decyzji nr 229/2008 starosty powiatowego w Łasku zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku gospodar-
czego. W 2010 r. pan M.S. dowiedział się, że planowana jest budowa drogi 
S8 obok jego uprawy. Podjął wtedy kroki wyjaśniające, ponieważ budowa 
niewątpliwie stała się w pewnym stopniu zagrożeniem dla jego ekologicznej 
uprawy. W tym celu pan M.S. wystosował pisma do burmistrza gm. Łask, 
jak również do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ 
gdy planował swoją inwestycję, nikt nie poinformował go o planowanej bu-
dowie drogi.

Sprawa budowy drogi przy nieruchomości pana M.S. nie została wyja-
śniona do dnia dzisiejszego. Wskutek realizacji budowy drogi S8 pan M.S. 
musiał oddać cześć swojej nieruchomości usytuowanej od frontu gospodar-
stwa. Co więcej, część kontrahentów zrezygnowała z odbioru borówek ame-
rykańskich z gospodarstwa pana M.S. ze względu na uciążliwości wynika-
jące z parkowania na drodze publicznej, a przede wszystkim gospodarstwo 
utraciło swój największy atut, jakim był jego ekologiczny charakter, z powo-
du bliskości drogi S8.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ra-
mach posiadanych kompetencji z uwagi na obawę, iż podczas prowadzone-
go postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego prawa.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Łuczak

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 12.01.2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 13 grudnia 2017 r., nr BPS/043- 

-51-1402/17, doręczone Prokuraturze Krajowej za pośrednictwem Ministerstwa Spra-
wiedliwości, na podstawie art. 12 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o pro-
kuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.), uprzejmie informuję, że tekst oświadcze-
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nia złożonego przez Pana Senatora Macieja Łuczaka podczas 51. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 7 grudnia 2017 r., został przekazany zgodnie z §368 ust. 1 rozporządze-
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego 
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1206) do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, jako jednostki właściwej miejscowo.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie prowadzi, podległa tej jednostce, Prokura-
tura Rejonowa w Łasku, która zwróciła się do właściwych organów administracji pu-
blicznej o nadesłanie akt postępowań administracyjnych w przedmiocie: zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, obejmującego inwestycję 
zrealizowaną przez Pana M.S. oraz inwestycji drogowej – budowy drogi ekspresowej 
S-8, w części obejmującej miejscowość S.

Materiał aktowy doręczony Prokuraturze Rejonowej w Łasku w dniach 5 i 8 stycz-
nia 2018 r., jest bardzo obszerny, liczy 42 teczki i trwa jego analiza.

Sprawa należy do złożonych pod względem faktycznym i prawnym.
O ustaleniach i wyniku postępowania dotyczącego Pana M.S., poinformuję Pana 

Marszałka po zakończeniu czynności wyjaśniających.
Dodaję, że Prokuratura Krajowa zwróciła się do Prokuratury Regionalnej w Łodzi 

o zbadanie zasadności przejęcia sprawy do dalszego prowadzenia przez właściwą jed-
nostkę prokuratury stopnia okręgowego.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 27 marca 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
na podstawie art. 12 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu-

rze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r,, poz. 1767 ze zm.), w nawiązaniu do wcześniejszej 
korespondencji, w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Macieja 
Łuczaka podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r., uprzejmie 
informuję, że brak jest przesłanek do podjęcia przez prokuratora działań prawnych 
w sprawie p. M.S.

W ramach czynności wyjaśniających w Prokuraturze Rejonowej w Łasku dokona-
no analizy akt postępowania administracyjnego Burmistrza Ł. o ustalenie warunków 
zabudowy dla inwestycji p. M.S., akt postępowania Starosty Ł. o zatwierdzeniu pro-
jektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej 
przez p. M.S., akt postępowania Wojewody Ł. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej w postaci odcinka drogi S-8 przebiegającego w miej-
scowości S., oraz akt postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu 
nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości p. M.S., a także akt 
postępowania cywilnego o odszkodowanie przeciwko Gminie Ł.
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W toku wykonywanych czynności przesłuchano także p. M.S.
Z materiałów wynika, że w dniu 24 września 2007 roku Burmistrz Ł. wydał decy-

zję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 
rozbudowie budynku mieszkalnego, w tym dobudowie części gospodarczej – przecho-
walni owoców – na działce położonej w miejscowości S. W dniu 5 czerwca 2008 roku 
Starosta Ł. wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu p. M.S. 
pozwolenia na ww. budowę.

Nadto ustalono, że Rada Miejska w Ł. w dniu 6 lutego 2008 r. wydała uchwałę 
„w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta i Gminy Ł.”. Zarówna ta uchwała, jak i wcześniejsza 
z 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ł. były m.in. nie-
zbędne do uzgodnienia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ł. na lata 
2004–2013”. Uchwały te uwzględniały także zamierzenia inwestycyjne, w tym trasę 
S-8 i były podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Ł., a także na stronie internetowej miasta.

W 2009 roku Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrek-
torze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podjęła decyzję o wyborze przebiegu 
trasy S-8 zgodnie z obecnym jej usytuowaniem. Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 stycznia 2010 roku 
ostatecznie wybrał obecny wariant przebiegu drogi S-8. Jednostki samorządu teryto-
rialnego pozytywnie opiniowały obecny przebieg trasy S-8.

W listopadzie 2014 roku droga ekspresowa na odcinku znajdującym się obok go-
spodarstwa rolnego p. M.S. została otwarta dla ruchu.

Realizując powyższą inwestycję drogową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) tzw. spec- 
ustawa – nastąpiło wywłaszczenie części nieruchomości p. M.S. pod budowaną drogę. 
Decyzją administracyjną z dnia 18 września 2012 roku Wojewoda Ł. orzekł o ustaleniu 
wysokości odszkodowania dla p. M.S. z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa 
własności części jego nieruchomości położonej w S., w łącznej kwocie 109.169 złotych 
obejmującej wartość: prawo własności działki w kwocie 44.667 złotych oraz nanie-
sień budowlanych znajdujących się na tej działce w kwocie 64.502 złotych. Ponadto 
wspomnianą decyzją orzeczono o przyznaniu na jego rzecz odszkodowania w kwocie 
79.185,51 złotych. Decyzja ta była przedmiotem oceny sądowoadministracyjnej, w tym 
też Naczelnego Sądu Administracyjnego, z uwagi na zaskarżenie jej przez p. M.S. w za-
kresie wysokości kwoty odszkodowania. NSA oddalił skargę kasacyjną. Sąd podzielił 
w całości stanowisko organu.

M.S. złożył także do Sądu Okręgowego w S. pozew o zasądzenie od gminy Ł. kwoty 
25.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa, tytułem na-
prawienia szkody związanej z nieudzieleniem przez pozwaną gminę informacji w spra-
wie projektowanego przebiegu drogi ekspresowej S-8 w sąsiedztwie nieruchomości 
p. M.S. w okresie planowania przez niego inwestycji związanej z gospodarstwem eko-
logicznym. Pozew został oddalony. Następnie, apelacja p. M.S. została także oddalona, 
jako bezzasadna.

Analizując materiał aktowy prokurator uznał, że na akceptację zasługują zarówno 
dokonane przez Sąd ustalenia faktyczne jak i rozważania prawne. Powyższe wskazuje, 
że brak jest podstaw do podejmowania przez prokuratora działań prawnych w tym 
zakresie.

Nadto z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Łasku wynika, że na potrzeby związane 
z prowadzoną działalnością, p. M.S. występował do gminy Ł. z wnioskami o wydanie 
zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, zaś gmina prawidłowo informowała, że plan nie został uchwalony, 
a jedynie jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go. Pan M.S. nie występował o wydanie zaświadczenia dotyczącego zapisów studium, 
gdyż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z którą rozliczał się z przy-
znanych środków, nie wymagała takiego dokumentu.
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Z uzyskanych przez Prokuraturę Rejonową w Łasku informacji wynika także, 
że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
zmieniony uchwałą z dnia 2 lutego 2008 r., został wyłożony do publicznego wglądu 
w okresie od 12 września 2007 r. do 15 października 2007 r. Dyskusja publiczna nad 
projektem Studium odbyła się w dniu 15 października 2007 r. Czas na składanie 
uwag był wyznaczony do 6 listopada 2007 r. Wpłynęło 56 uwag, z których 13 zostało 
uwzględnionych w całości. Zatem w czasie wydawania decyzji dot. warunków zabu-
dowy i zagospodarowania terenu jak i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia p. M.S. na budowę, były podane już do publicznej wiadomo-
ści informacje o planowanej inwestycji drogowej S-8. Należy też zwrócić uwagę, że 
organy administracji publicznej przy wydawaniu decyzji np. dotyczącej warunków 
zabudowy, związane są wyłącznie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zaś 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem 
tego typu. Wbrew oczekiwaniom p. M.S., obowiązujący porządek prawny nie prze-
widuje wymogu informowania przez organ strony ubiegającej się o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, o treści uchwalonego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla danego te-
renu, poza przyjętymi formami podania, tego typu uchwał, do publicznej wiadomości, 
określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że brak jest 
podstaw prawnych do podjęcia przez prokuratora działań w niniejszej sprawie.

Szczegółowa informacja o sposobie załatwienia sprawy zostanie przekazana także 
zainteresowanemu.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Andrzeja Misiołka 
oraz senatora Leszka Piechoty

skierowane do prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!
W związku ze zróżnicowanymi informacjami na temat planowanego 

przez rząd centralnego portu komunikacyjnego w Baranowie prosimy o odpo-
wiedź na przedstawione niżej pytania. Uważamy, że konieczne jest rozwia-
nie wszystkich wątpliwości przed przystąpieniem do realizacji tej wielkiej 
inwestycji ze względu na jej olbrzymie, nie wahamy się stwierdzić, cywiliza-
cyjne znaczenie dla polskiej gospodarki i dla społeczeństwa naszego kraju.

Kierując się tymi względami, pozwalamy sobie zadać następujące pytania.
1. Dotąd polskie lotnictwo cywilne rozwijało się przy założeniu, że ruch, 

także ruch międzynarodowy, jest rozłożony na sieć wielu lotnisk. Jakie jest 
uzasadnienie zmiany tej filozofii na centralizacyjną?

2. Jak rząd ocenia obecne i prognozowane (planowane) wykorzystanie 
sieci istniejących lotnisk o nawierzchni sztucznej, pozostających własnością 
Skarbu Państwa, będących przed laty w dyspozycji naszych i sowieckich 
wojsk lotniczych?

3. Czy Baranów jest przesądzoną lokalizacją portu?
4. Jaka jest odległość lokalizacji baranowskiej od istniejącego lotniska 

w Sochaczewie?
5. Czy rozważano wykorzystanie lotniska w Sochaczewie jako części 

nowego portu? Jeśli nie, to dlaczego?
6. Jaka jest maksymalna przepustowość Okęcia (wyrażona w liczbie pa-

sażerów rocznie) w świetle standardów międzynarodowych, z uwzględnie-
niem możliwej rozbudowy dworca (terminal i obiekty związane) i z wykorzy-
staniem w maksymalnej skali szerokokadłubowych samolotów?

7. Czy rozważano wybudowanie na Okęciu drogi startowej równoległej 
do istniejącej? Jaka byłaby wówczas przepustowość obiektu i koszty takiej 
inwestycji, obliczone z uwzględnieniem niezbędnych wywłaszczeń po połu-
dniowej stronie obiektu i przebudowy dróg samochodowych (obwodnicy)?

8. Jakie są realne prognozy wzrostu popytu na przewozy lotnicze w Pol-
sce, przy uwzględnieniu prognoz demograficznych? Jaka jest prognozowana 
niezbędna przepustowość warszawskiego węzła lotnisk za 10, 20, 30 lat? 
Czy przewidywania dotyczące zmian liczby Polaków i ich zamożności wy-
rażającej się wzrostem lotniczej mobilności można uznać za uzasadniające 
planowaną inwestycję?

9. Co stanie się z Okęciem po otwarciu lotniska w Baranowie? Kto będzie 
dysponentem terenu i jakie będzie jego wykorzystanie?

10. Jaka przyszłość czeka lotniska cywilne w Modlinie, Łodzi, Radomiu, 
Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze po 
otwarciu CPK Baranów? Czy można się obawiać zarzutu marnotrawstwa 
środków unijnych wykorzystanych w tych portach na modernizację?

Naszym zdaniem udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania jest nie-
zbędne do wyjaśnienia zasadności tak wielkiej i złożonej inwestycji.

Andrzej Misiołek 
Leszek Piechota
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Odpowiedź 
PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW 
CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO 
DLA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 15 stycznia 2018 r.

Pan 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Misiołka i Leszka 

Piechotę na 51. posiedzeniu Senatu w dniu 07 grudnia 2017 roku, przesłane do Pre-
zesa Rady Ministrów w załączeniu do pisma z dnia 13 grudnia 2017 roku (BPS/043- 
-51-1403/17), przekazane następnie Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego 
Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, celem udzielenia odpowiedzi na 
zadane w nim pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Pyt. nr 1: „Dotąd polskie lotnictwo cywilne rozwijało się przy założeniu, że ruch, 
także ruch międzynarodowy, jest rozłożony na sieć wielu lotnisk. Jakie jest uzasad-
nienie zmiany tej filozofii na centralizacyjną?”

W Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej (http://www.mr.gov.pl/media/46820/
RM_CPK.pdf) przyjęto, że rozwój ruchu lotniczego opartego na systemie węzła (hub-u) 
w największym stopniu przyczynia się do zwiększenia dostępności komunikacji lot-
niczej. Polska jest w tym zakresie szczególnie poszkodowana. Zgodnie z badaniami 
z 2014 roku wskaźnik dostępności komunikacji lotniczej dla Polski jest o 77 punk-
tów procentowych niższy od średniej dla 15 krajów „starej” Unii oraz o 27 punktów 
procentowych niższy od średniej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Brak po-
wstania dotychczas w okolicach Warszawy hub-u dla regionu CEE, szczególnie trud-
no zrozumieć, jeżeli uwzględnić, że wszelkie uwarunkowania (geograficzne, gospodar-
cze, ekonomiczne) za tym przemawiają.

Budowa węzła lotniczego stanowi konieczne uzupełnienie sieci lotnisk świadczą-
cych obsługę linii lotniczych oferujących loty bezpośrednie na krótkich i średnich 
dystansach.

Pyt. nr 2: „Jak rząd ocenia obecne i prognozowane (planowane) wykorzystanie 
sieci istniejących lotnisk o nawierzchni sztucznej, pozostających własnością Skarbu 
Państwa, będących przed laty w dyspozycji naszych i sowieckich wojsk lotniczych?”

Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się do rozwoju ruchu cywilnego, 
a tym samym nie rozstrzyga kwestii wykorzystania sieci istniejących lotnisk będących 
w dyspozycji wojsk lotniczych. W ocenie Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego 
Portu Komunikacyjnego wykorzystanie sieci ww. lotnisk powinno uwzględniać potrze-
by obronności Państwa oraz prognozy popytu na krótko- i średniodystansowe usługi 
lotnicze na danym obszarze.

Szczegółowe informacje w tym zakresie mogą pozostawać w dyspozycji ministra 
właściwego zgodnie z art. 1 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze z dnia 03 lipca 2002 roku 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 959).

Pyt. nr 3: „Czy Baranów jest przesądzoną lokalizacją portu?”
Lokalizacja położona w gminie Baranów jest rekomendowana w Koncepcji przy-

gotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny 
dla Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ w największym stopniu pozwala zrealizować 
misję CPK. Wymieniona rekomendacja nie wyklucza jednak wskazania alternatyw-
nych lokalizacji w procesie inwestycyjnym w zakresie, w jakim wymagają tego prze-
pisy prawa.

Pyt. nr 4: „Jaka jest odległość lokalizacji baranowskiej od istniejącego lotniska 
w Sochaczewie?”
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Precyzyjne określenie lokalizacji, na której zrealizowana zostanie inwestycja Port 
Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi 
po przeprowadzeniu szczegółowych badań środowiskowych. Wtedy również powstanie 
możliwość udzielenia dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Odległości lotniska w So-
chaczewie od granic gminy Baranów wynosi ok. 7 kilometrów (dane za google maps).

Pyt. nr 5: „Czy rozważano wykorzystanie lotniska w Sochaczewie jako części no-
wego portu? Jeśli nie, to dlaczego?”

Lokalizacja w Sochaczewie była brana pod uwagę w analizach, których wyniki po-
służyły do wyboru lokalizacji rekomendowanej w Koncepcji. Z uwagi na swoje położenie 
względem infrastruktury kolejowej i drogowej, odległość od Warszawy, a także uwarun-
kowania środowiskowe i gęstość zaludnienia, lokalizacji tej nie uznano za możliwą alter-
natywę przy realizacji założeń Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidar-
ność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych samych wzglę-
dów lotnisko w Sochaczewie nie może stanowić części planowanego Portu Solidarność.

Pyt. nr 6: „Jaka jest maksymalna przepustowość Okęcia (wyrażona w liczbie pa-
sażerów rocznie) w świetle standardów międzynarodowych, z uwzględnieniem możli-
wej rozbudowy dworca (terminal i obiekty związane) i z wykorzystaniem w maksymal-
nej skali szerokokadłubowych samolotów?”

W oparciu o informacje uzyskane od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotni-
cze” należy wskazać, iż wszelkie szacunkowe wartości przepustowości w skali roku, 
zwłaszcza, jeśli mówimy o wartościach maksymalnych obarczone są dużym błędem 
wynikającym z trudności w prawidłowym uwzględnieniu wszystkich parametrów 
wpływających na przepustowość. Jako przykład niech posłuży choćby stary Termi-
nal 1 Lotniska Chopina – o którym pisano, że ma przepustowość około 3,5 mln pasa-
żerów rocznie, a obsługiwał około 6 mln pasażerów rocznie.

Ponadto, poza samym lotniskiem, należy przy obliczeniach uwzględnić jeszcze in-
westycje miejskie zapewniające poprawną eksploatację powiększonego lotniska oraz 
poprawną komunikację nowych terminali z miastem, m.in. przyłącza energetyczne, 
odbiór ścieków, kanalizację wodociągową, układ drogowy, czy kolejowy.

Kolejnym ważnym aspektem są ograniczenia środowiskowe tzn. zmiana Obsza-
ru Organicznego Użytkowania, czy też nowe pozwolenie wodno-prawne powiązane ze 
zmianą wielkości powierzchni biologicznie czynnej.

Dzisiejsza przepustowość środowiskowa lotniska limitowana jest uwarunkowa-
niami wynikającymi z ustalanego dla Lotniska F. Chopina Obszaru Organicznego 
Użytkowania i wynosi ok. 610 operacji (przylotów, przelotów, odlotów lub podejść do 
lądowania) na dobę (ok. 560 w dzień, ok. 50 w nocy), a po wprowadzeniu Quota Count 
(metoda naliczania pkt dla wykonanych operacji, przewiduje przyznawanie punktów 
operacjom lotniczym w ramach dostępnego limitu punktów) na dzień spodziewana 
przepustowość wyniesie ok. 650 operacji na dobę (600 w dzień, 50 w nocy).

Możliwość wykonania większej ilości operacji uwarunkowana jest podjęciem przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwały w sprawie zwiększenia zasięgu lub 
ustalenia nowego Obszaru Organicznego Użytkowania. Koszty jego ustalenia są trud-
ne do oszacowania w chwili obecnej jednak należy liczyć się z tym, że w przypadku 
zwiększenia przepustowości do ok. 800 operacji będą to kwoty liczone w sumie w dzie-
siątkach milionów złotych.

Biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju, przepustowość 
godzinową można określić na poziomie:

∙ Terminal przyloty: 5.600 pasażerów;
∙ Terminal odloty: 3.800 – 6.500 pasażerów (parametr zależny od % transferów);
∙ Liczba operacji: 50 operacji na godzinę.
Przetłumaczenie tej liczby na przepustowość roczną jest czysto teoretyczne i otwar-

te na interpretacje, stąd też podano wartości będące faktycznym odzwierciedleniem 
możliwości infrastruktury.

Pyt. nr 7: „Czy rozważano wybudowanie na Okęciu drogi startowej równoległej do 
istniejącej? Jaka byłaby wówczas przepustowość obiektu i koszty takiej inwestycji, 
obliczone z uwzględnieniem niezbędnych wywłaszczeń po południowej stronie obiektu 
i przebudowy dróg samochodowych (obwodnicy)?”
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W oparciu o informacje uzyskane od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotni-
cze” należy wskazać, iż w historii lotniska Chopina kilkukrotnie rozważano możliwości 
budowy tzw. „drugiego pasa” (mając na myśli budowę trzeciej drogi startowej równo-
ległej do jednej z istniejących). W ostatnim okresie zagadnienie to analizowane było 
w ramach opracowania „Przepustowość dla regionu Mazowsze w perspektywie 2037+”.

Powyższe opracowanie realizowane było w latach 2012–2013 i należy zaznaczyć, 
iż analizy opierały się na założeniach makroekonomicznych oraz prognozach ruchu 
lotniczego z tamtego okresu (zarówno w odniesieniu do liczby planowanych operacji 
lotniczych, pasażerów oraz struktury floty). Hipotetyczna opcja rozwoju Lotniska Cho-
pina zakładała istnienie dwóch równoległych dróg startowych – nowa droga startowa 
równoległa do obecnej DS-3. W ramach prac analitycznych stwierdzono szereg skom-
plikowanych kwestii obniżających prawdopodobieństwo wykonalności tego wariantu 
rozbudowy infrastruktury:

∙ konieczność przekraczania aktywnej drogi startowej przez samoloty kołujące z no-
wej drogi do terminalu lub samoloty odlatujące, kołujące na start z nowej drogi;

∙ konieczność przesunięcia wieży kontroli ruchu lotniczego i głównego budynku 
lotniskowej straży pożarnej w nowe lokalizacje oraz przejęciem terenów na za-
chód od obecnej granicy lotniska (w stronę Południowej Obwodnicy Warszawy);

∙ konieczność zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń drogi startowej (pas drogi 
startowej/RESA) oraz zainstalowanie odpowiednich pomocy nawigacyjnych ze 
względu na bliskość Południowej Obwodnicy Warszawy oraz węzła „Lotnisko” 
(POW/Trasa NS);

∙ konieczność zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
∙ konieczność wykupu nieruchomości gruntowych oraz likwidacji zabudowań;
∙ konieczność sporządzenia raportu wpływu inwestycji na środowisko oraz uzy-

skania stosownych decyzji;
∙ konieczność architektonicznego rozwiązania przejścia DS/DK nad Południową 

Obwodnicą Warszawy/Trasą NS;
∙ konieczność rozwiązania kwestii odprowadzania ścieków/wód opadowych (duże 

obszary powierzchni utwardzonych);
∙ konieczność rozbudowy płyt postojowych, terminala pasażerskiego, zmiany 

w pomocach nawigacyjnych oraz instalacja nowych.
Ze względu na złożoność ww. podejścia, skomplikowane procedury związane 

z istotną zmianą obszaru ograniczonego użytkowania, okolicznych planów miejsco-
wych oraz kolizję z Południową Obwodnicą Warszawy, nie było ono brane pod uwagę 
przy dalszych analizach dotyczących możliwości rozlokowania ruchu lotniczego dla 
obszaru Mazowsza.

Przepustowość takiego rozwiązania, polegającego na budowie nowej równoległej 
drogi startowej, zależałaby praktycznie tylko od dostępnej przestrzeni, decyzji pro-
jektantów, oraz określenia nowego Obszaru Organicznego Użytkowania. Precyzyjne 
określenie kosztów takiego rozwiązania nie było konieczne, ponieważ wskazana opcja 
została odrzucona z innych przyczyn, wiążących się m.in. z jej kosztami społecznymi.

Analogicznie do odpowiedzi na pyt. 6 – akceptacja społeczna dla ustalenia prak-
tycznie nowego Obszaru Organicznego Użytkowania byłaby trudna do uzyskania (bu-
dowa drugiej, równoległej DS musiałaby zapewnić przepustowość na poziomie dużo 
większym niż 800 operacji), a koszty samych tylko odszkodowań w tym przypadku 
byłyby prawdopodobnie o wiele większe.

Pyt. nr 8: „Jakie są realne prognozy wzrostu popytu na przewozy lotnicze w Pol-
sce, przy uwzględnieniu prognoz demograficznych? Jaka jest prognozowana niezbęd-
na przepustowość warszawskiego węzła lotnisk za 10, 20, 30 lat? Czy przewidywania 
dotyczące zmian liczby Polaków i ich zamożności wyrażającej się wzrostem lotniczej 
mobilności można uznać za uzasadniające planowaną inwestycję?”

Z prognozami dotyczącymi popytu na przewozy lotnicze w RP można zapoznać 
się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (http://www.ulc.gov.pl/pl/
regulacja-rynku/statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego/3732-prognoza-
ruchu-lotniczego). Dostępny na tej stronie dokument „Projekcja liczby obsłużonych 
pasażerów oraz liczby operacji pasażerskich w Polsce do roku 2035” został 
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opracowany na podstawie „Prognozy ludności dla Polski na lata 2014–2050” opubliko-
wanej przez GUS w roku 2014 oraz analiz własnych ULC. Z analiz ULC wynika, iż licz-
ba pasażerów lotniczych w RP w 2017 roku wyniosła 39.300 tys., zaś w roku 2025 
wyniesie 65.312 tys., a w roku 2035 94.462 tys. Takie prognozy wzrostu zapotrzebo-
wania na połączenia lotnicze z pewnością uzasadniają planowaną inwestycję CPK.

Pyt. nr 9: „Co stanie się z Okęciem po otwarciu lotniska w Baranowie? Kto będzie 
dysponentem terenu i jakie będzie jego wykorzystanie?”

Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej nie rozstrzyga przeznaczenia gruntów 
pod Lotniskiem Chopina po przeniesieniu ruchu cywilnego do Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. W ocenie Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej decyzje w tym zakresie powinny zostać podjęte 
po uwzględnieniu takich okoliczności jak koszty utrzymania nieruchomości, potrzeby 
obronności Państwa, potrzeby mieszkalnictwa oraz miasta stołecznego Warszawy.

Pyt. nr 10: „Jaka przyszłość czeka lotniska cywilne w Modlinie, Łodzi, Radomiu, 
Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze po otwarciu 
CPK Baranów? Czy można sią obawiać zarzutu marnotrawstwa środków unijnych 
wykorzystanych w tych portach na modernizację?”

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jedynie pośrednio wpłynie na warun-
ki funkcjonowania pozostałych lotnisk w Polsce. Centralny Port Komunikacyjny, po-
dobnie jak Port Chopina w Warszawie oferuje inny rodzaj usługi niż lotniska regionalne.

Po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego lotniska regionalne powinny po-
zostać lotniskami na potrzeby ruchu point to point, a także na potrzeby przewoźników 
dowożących pasażerów do głównych węzłów. Wewnątrzkrajowe połączenia lotnicze 
będą utrzymywane tam, gdzie transport kolejowy lub drogowy będzie mniej konku-
rencyjny niż transport lotniczy.

Z wyrazami szacunku 
 
PEŁNOMOCNIK RZĄDU ds. CPK 
Mikołaj Wild



51. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. 61

Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc przedsiębiorcy z powiatu suskiego, 

w sprawie budowy drogi S3 Nowa Sól – Legnica. W dniu 22 grudnia 2014 r. 
podpisana została umowa nr (…) na budowę drogi S3 Nowa Sól – Legni-
ca (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin-Północ, o długości 
ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08, zawarta pomiędzy Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum firm w składzie:

1. (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) – lider konsorcjum;
2. (…) S. p. A. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum;
3. (…) S. p. A. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum;
4. (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum.
Konsorcjum to wykonuje prace przy budowie drogi poprzez zlecenia 

usług transportowych i budowlanych firmom podwykonawców, natomiast 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami ma gwarant projektu – Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu. Firmy 
podwykonawców stały się aktualnie ofiarą powszechnie znanego konfliktu 
pomiędzy GDDKiA a konsorcjum, czego skutkiem jest brak jakichkolwiek za-
płat za wykonane prace podwykonawcom i usługodawcom. Firmy podwyko-
nawców od lipca 2017 r. (aktualnie już 5 miesięcy) składają pisma, prosząc 
o interwencję. Zgodnie z wytycznymi rzetelnie przygotowali dokumentację 
– potwierdzoną przez zleceniodawcę – którą złożyli w oddziale GDDKiA we 
Wrocławiu na ręce pani dyrektor L.M. Jednak brak jakiejkolwiek interwencji 
ze strony GDDKiA w tej dramatycznej dla usługodawców sytuacji podaje 
w wątpliwość postać gwaranta projektu budowy drogi S3. Brak reakcji ze 
strony GDDKiA niechybnie przyczynia się do upadku dziesiątek firm, które 
niejednokrotnie z wielkim trudem i mozołem od pokoleń budowały swoją po-
zycję na rynku krajowym i międzynarodowym. Dziś stoi przed nimi widmo 
bankructwa. Nierzadko należności od zleceniodawcy – konsorcjum z liderem 
(…) sp. z o.o. na czele – stanowią kwoty wielomilionowe, a nie otrzymując 
ich na bieżąco, firmy podwykonawców nie są w stanie dalej funkcjonować. 
Wpadły one w spiralę zadłużeniową wobec swoich dostawców np. paliw, 
części zamiennych, firm leasingowych, nie mogą obsługiwać kredytów, 
a w końcu nie mają środków na pokrycie podstawowych świadczeń z tytułu 
zatrudnienia dla swoich pracowników, ZUS, podatków etc. Niejednokrotnie 
dochodzi do takiej tragedii, że sami właściciele nie mają za co żyć, nie otrzy-
mując z żadnej strony pomocy.

Kwestią priorytetową winno być podjęcie odpowiednich kroków, aby 
znaleźć wyjście z tej dramatycznej sytuacji i poczynić starania o znowelizo-
wanie ustawy o zamówieniach publicznych. Należy też zwrócić uwagę, że 
konsorcjum to, wykorzystując swoją pozycję, notorycznie zwleka z zatwier-
dzeniem ostatnich prac i przyjmowaniem faktur, które nieustannie są wie-
lokrotnie awizowane. Wobec tego należałoby wyznaczyć ramy czasowe do-
tyczące zatwierdzania protokołów wykonanych prac przez zleceniodawców 
– maksymalnie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego odpowied-
niego podwykonawcy. Co więcej, dla firm usługodawców winno zostać za-
gwarantowane ustawą, że do 30 dni od momentu zakończenia prac otrzyma-
ją wynagrodzenie, a w takich sytuacjach, jakie mają miejsce przy budowie 
drogi S3, GDDKiA będąca gwarantem projektu powinna w terminie do 30 dni 
dokonać interwencji, wdrożyć nadzwyczajne procedury i, z pominięciem nie-
płacącego konsorcjum, wypłacić podwykonawcom należne im kwoty.

Aktualnie negocjacje pomiędzy partnerami konsorcjum firm – (…) 
Sp. z o.o., (…) S. p. A., (…) S. p. A. oraz (…) Sp. z o.o. – a Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad bezskutecznie trwają już ponad 3 miesiące. Co 
więcej, (…) Sp. z o.o. nie złożyło jak dotąd wniosków o rozliczenie płatności 
– Przejściowe Świadectwo Płatności (PŚP), działając tym samym na szkodę 
swojego partnera w konsorcjum. Brak reakcji ze strony gwaranta projektu 
budowy drogi S3 – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
we Wrocławiu, która sama przyznaje, że posiada środki zarówno z budżetu 
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państwa, jak i Unii Europejskiej na tę inwestycję, a powodem braku płatno-
ści jest jakiś wewnętrzny konflikt – jest wielce niezrozumiały i niedorzeczny. 
Doprowadza to firmy biednych podwykonawców do bankructwa, a ich licz-
nych pracowników z rodzinami do utraty pracy i środków do życia. 

W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Od kogo można oczekiwać pomocy i wypłaty za prace wykonane po-

średnio dla Skarbu Państwa, będące obecnie pod patronatem Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, a prowadzone na podstawie umowy podpisa-
nej za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju?

2. Czy skutki podpisanych wówczas umów z konsorcjami niestanowią-
cymi rzetelnych partnerów doprowadzać będą do upadku firm pracujących 
na rzecz obecnie prowadzonej rozbudowy infrastruktury dróg krajowych?

3. Jakie są instrumenty, aby uruchomić wypłaty z kaucji zabezpieczają-
cej prace konsorcjum?

4. Jak długo podwykonawcy mają jeszcze czekać na interwencję ze stro-
ny GDDKiA?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk

Stanowisko 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Warszawa, 3 stycznia 2018 r.

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 13 grudnia 2017 r. znak BPS/043-51-1404/17, 

przy którym przesłano oświadczenie Senatora Andrzeja Pająka złożone na 51. posie-
dzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie rozliczeń z podwykonawcami in-
westycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica 
(A-4), zadanie III do węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ”, w związku z koniecz-
nością uzyskania stanowiska GDDKiA, uprzejmie proszę o prolongatę terminu udzie-
lenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie przypadającego na dzień 15 stycznia br. 
do dnia 2 lutego br.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 7 lutego 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 r., przy którym przesłano oświad-
czenie Senatora Andrzeja Pająka złożone na 51. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 
2017 r. w sprawie rozliczeń z podwykonawcami inwestycji „Zaprojektowanie i wybu-
dowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmie-
rzów do węzła Lubin Północ”, przedstawiam poniższe stanowisko.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako Zamawiający przeprowadził 
postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wybudowa-
nie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie od węzła Kaźmierzów do 
węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego zgodnie 
z regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych, dnia 22 grudnia 2014 r. zawarta 
została Umowa pomiędzy GDDKiA a Konsorcjum firm w składzie: (…) Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…); Partner – (…) S.P.A. z siedzibą w (…); 
Partner – (…) z siedzibą w R.; Partner – (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w W.

W połowie roku 2017 r., Oddział GDDKiA we Wrocławiu uzyskał informację o na-
rastających wewnątrz Konsorcjum sporach związanych ze wspólną realizacją umo-
wy na rzecz Zamawiającego. Konflikt uległ znacznej eskalacji na przełomie września 
i października 2017 r.

Podkreślenia wymaga, że stronami konfliktu są poszczególni członkowie Konsor-
cjum, tj. mamy do czynienia ze sporem wewnątrz Konsorcjum w związku ze wspólną 
realizacją Umowy na rzecz Zamawiającego, a nie sporem pomiędzy Wykonawcą i Za-
mawiającym.

Od chwili powzięcia informacji o zaistniałym sporze oraz powstałych opóźnie-
niach w płatnościach na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców, Od-
dział GDDKiA we Wrocławiu podejmował szereg działań w zakresie minimalizowania 
negatywnych skutków zaistniałego konfliktu oraz zapewnienia prawidłowej realizacji 
Kontraktu.

Na skutek powstałego sporu wewnątrz Konsorcjum stwierdzono szereg nieprawi-
dłowości w sposobie realizacji Umowy przez Wykonawcę, w tym m.in. w zakresie bra-
ku płatności na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców oraz innych pod-
miotów trzecich. Oddział GDDKiA we Wrocławiu otrzymał wiele pism od firm z proś-
bą o pomoc. Reagując na otrzymane sygnały, Oddział GDDKIA we Wrocławiu podjął 
bezzwłoczne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W tym zakresie Oddział 
GDDKiA we Wrocławiu w 2017 r. wystosował do Wykonawcy oraz podmiotów trzecich 
około stu pism dotyczących braku płatności.

Również z inicjatywy Oddziału GDDKiA we Wrocławiu zorganizowanych zostało 
szereg spotkań przy udziale Inżyniera, zarówno z Wykonawcą jak i podmiotami trzeci-
mi, przedmiotem których była analiza roszczeń oraz ustalenie zasad ich spłaty.

W wyniku intensywnych działań Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, Lider kon-
sorcjum – (…) Sp. z o.o. przystąpił pod koniec 2017 r. do spłaty zaległości wobec 
pomiotów trzecich. Lider Konsorcjum dokonał płatności na rzecz podwykonawców, 
usługodawców i dostawców od sierpnia do grudnia 2017 r. na kwotę około 34,8 mln zł.

Pomimo prowadzonych działań pozostają firmy, które do chwili obecnej nie uzy-
skały spłaty należności. W tym zakresie Oddział GDDKiA we Wrocławiu podejmu-
je dalsze działania, w szczególności w zakresie zobowiązania Wykonawcy do dalszej 
spłaty jego zobowiązań.
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Zarzuty przedstawione w oświadczeniu w przedmiocie całkowitej bierności Od-
działu GDDKiA we Wrocławiu oraz sporu Zamawiającego z Wykonawcą nie znajdują 
poparcia w przedstawionym powyżej stanie faktycznym sprawy.

Wskazane okoliczności również nie potwierdzają stanowiska przedstawionego 
w oświadczeniu w zakresie braku występowania przez Wykonawcę z wnioskami o płat-
ność oraz brakiem płatności ze strony Zamawiającego, a w konsekwencji działaniem 
na szkodę jednego z partnerów zawiązanego konsorcjum. Brak jest również podstaw 
do przyjęcia, że Zamawiający celowo hamuje płatności na rzecz Wykonawcy. Płatności 
są dokonywane na bieżąco z zachowaniem terminów umownych.

Odpowiadając kolejno na pytania zawarte w oświadczeniu przedstawiam poniższe 
informacje.

Ad 1) Od kogo można oczekiwać pomocy i wypłaty za prace wykonane pośrednio 
dla Skarbu Państwa, będące obecnie pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa, a prowadzone na podstawie umowy podpisanej za czasów rządów Platfor-
my Obywatelskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju?

GDDKiA prowadzi czynne działania w zakresie wyeliminowania wszelkich stwier-
dzonych nieprawidłowości w ramach realizacji umowy, w tym w zakresie dotyczącym 
spłaty szeregu zaległości wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców oraz 
innych podmiotów trzecich.

W przypadku stwierdzenia zaniechania Wykonawcy w dalszej dobrowolnej spłacie 
zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców Oddział GDDKiA we 
Wrocławiu podejmie działania w zakresie analizy poszczególnych roszczeń oraz bada-
nia, czy spełnione zostały przesłanki do bezpośredniej płatności ze strony GDDKiA.

Należy zauważyć, iż niezależnie od daty podpisania przez GDDKiA umowy z Wyko-
nawcą, umowa taka musi być zgodna z Prawem zamówień publicznych a więc również 
w tej sprawie wybór Wykonawcy odbył się na zasadach wynikających z regulacji uję-
tych w Prawie zamówień publicznych.

Ad 2) Czy skutki podpisanych wówczas umów z konsorcjami niestanowiącymi rze-
telnych partnerów doprowadzać będą do upadku firm pracujących na rzecz obecnie 
prowadzonej rozbudowy infrastruktury dróg krajowych?

Wybór Wykonawcy odbył się na zasadach wynikających z regulacji Prawa zamó-
wień publicznych. Na dzień składania oferty Wykonawca spełniał wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu, a jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Późniejsze 
nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy wynikają z wewnętrznego sporu w Kon-
sorcjum Wykonawcy, który to spór w ocenie Zamawiającego powstał na tle wspólnej 
realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego, podziału obowiązków wewnątrz Konsor-
cjum oraz wzajemnych rozliczeń między stronami Konsorcjum.

Oddział GDDKiA we Wrocławiu podjął szereg działań w celu wyeliminowania nie-
prawidłowości, w tym w zakresie zobowiązania Wykonawcy do bieżącego regulowania 
należności. Szczegółowe wyjaśnienia zostały przedstawione powyżej. Aktualnie Wy-
konawca realizuje działania naprawcze m.in. w zakresie obejmującym regulowanie 
zaległości płatniczych.

Ad 3) Jakie są instrumenty, aby uruchomić wypłaty z kaucji zabezpieczającej prace 
konsorcjum?

Zgodnie z umową Wykonawca był zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenia Wy-
konania. Zgodnie z Subklauzulą 4.2 Warunków Kontraktu Zabezpieczenie Wykonania 
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią-
zań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań określonych w Subklauzu-
li 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy].

Zamawiający jest uprawniony do dokonania rozliczeń wobec Podwykonawców, 
Dostawców i Usługodawców w sposób bezpośredni, przy jednoczesnym skorzystaniu 
z ustanowionego Zabezpieczenia Wykonania. Ze względu na dobrowolną spłatę zo-
bowiązań przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców 
oraz innych podmiotów trzecich, Oddział GDDKiA we Wrocławiu nie przystąpił do 
bezpośredniej spłaty zobowiązań. W przypadku stwierdzenia zaniechania Wykonawcy 
w dalszej dobrowolnej spłacie zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usłu-
godawców Oddział GDDKiA we Wrocławiu podejmie działania w zakresie analizy po-
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szczególnych roszczeń oraz spełnienia przesłanek do bezpośredniej płatności w opar-
ciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy umowne.

Ad 4) Jak długo podwykonawcy mają jeszcze czekać na interwencję ze strony 
GDDKiA?

Odnosząc się do powyższego pytania i uwagi Pana Senatora o braku jakiejkol-
wiek interwencji ze strony GDDKiA w tej trudnej dla usługodawców sytuacji, można 
zauważyć, że GDDKiA Oddział we Wrocławiu prowadzi czynne działania w zakresie 
wsparcia dla podmiotów biorących udział w procesie inwestycyjnym – podwykonaw-
ców, dostawców i usługodawców, czego dowodem jest m.in. korespondencja prowa-
dzona z Wykonawcą oraz organizowane w tej sprawie spotkania. Jak sam Pan Senator 
zauważył w przedmiotowym oświadczeniu rozmowy konsorcjantów przy udziale GDD-
KiA trwają już ponad 3 miesiące. Szczegółowe wyjaśnienia zostały przedstawione na 
wstępie.

Dodatkowo pragnę zauważyć, że ocena działań Oddziału we Wrocławiu i Dyrektora 
Oddziału nie powinna być formułowana na podstawie jednostkowej sytuacji. Ocena 
taka może być formułowana na podstawie zbiorczych informacji o Oddziale. W tym 
kontekście wskazać należy, iż Oddział GDDKiA we Wrocławiu jest oddziałem realizu-
jącym szereg zadań, w tym z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. W ostatnim roku, tj. 22.12.2017 r. oddano do ruchu cały dolnośląski, 
prawie 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Korzeńsko do węzła 
Wrocław Północ – całkowity koszt projektu 1.861.182.300,00 PLN, w tym wartość 
dofinansowania z Unii Europejskiej 911.126.425,26 PLN.

Natomiast odnosząc się do wniosku o znowelizowanie ustawy regulującej zagad-
nienia związane z zamówieniami publicznymi informuję, iż zgodnie z art. 154 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) opraco-
wywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień należy do zadań Pre-
zesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pragnę również zauważyć, że zgodnie z art. 143d 
ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności 
postanowienia dotyczące m.in. zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunko-
wanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Natomiast zasady bez-
pośredniej zapłaty są już uregulowane w ww. ustawie i zgodnie z art. 143c ust. 1 
„Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-
gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane”.

z upoważnienia 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, 
szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z nieprzestrzeganiem praw pracowniczych przez dyrek-

tor IAS w (…). zwracam się z prośbą o zweryfikowanie zaistniałej sytuacji. 
W związku z bardzo rygorystycznym pociąganiem do odpowiedzialności 
pracowników podległych pani dyrektor, często bez pisemnego uzasadnienia, 
proszę o proporcjonalne traktowanie szanownej pani dyrektor IAS w (…).

K.K. po odwołaniu ze stanowiska naczelnika Urzędu Skarbowego w K. 
decyzją dyrektor IAS w (…). nr 1601-IZK.111.13.2017.8 z dnia 13 paździer-
nika 2017 r. został przeniesiony do pracy w Urzędzie Celno-Skarbowym 
w (…). Przeniesienia dokonano na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o służ-
bie cywilnej, który stosuje się w przypadku uzasadnionych potrzeb urzędu. 
Urzędnikowi przeniesionemu w tym trybie przysługuje jednorazowe świad-
czenie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie to wypłaca 
się w terminie 10 dni od daty stawienia się w nowym miejscu pracy. W dniu 
17 października 2017 r. K.K. rozpoczął pracę w Urzędzie Celno-Skarbowym 
w (…), ale do dnia dzisiejszego świadczenie nie zostało wypłacone.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis

Odpowiedź

Warszawa, 11 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora Pana Grzegorza Peczkisa złożone na 

51. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. – dotyczące kwestii nieprzestrzega-
nia praw pracowniczych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) – uprzej-
mie przedstawiam następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Poruszona w oświadczeniu Senatora Pana Grzegorza Peczkisa kwestia związana 
z  przeniesieniem Pana K.K. do pracy w Urzędzie Celno-Skarbowym, po odwołaniu ze 
stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) oraz wypłacenia przysługującego 
mu, jako urzędnikowi służby cywilnej, w związku z powyższym jednorazowego świad-
czenia w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, dotyczy w swej istocie indywi-
dualnej kwestii z zakresu prawa pracy. Podejmowanie działań w tym zakresie należy 
do kompetencji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...), jako osoby działającej 
w imieniu pracodawcy – tj. Izby Administracji Skarbowej w (...).

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopa-
da 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.), do za-
dań dyrektora izby administracji skarbowej należy realizacja polityki kadrowej i szko-
leniowej w izbie administracji skarbowej. Jednocześnie pragnę wskazać, iż zgodnie 
z art. 145 ust. 1 tej ustawy – zadania kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach 
z zakresu pracy i służby funkcjonariuszy w izbie administracji skarbowej wraz z pod-
ległymi jednostkami organizacyjnymi KAS wykonuje dyrektor izby administracji skar-
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bowej. Ponadto, stosownie do art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. zm.), dyrektor generalny urzędu, 
którego zadania w Izbie, na podstawie art. 25 ust. 9 tej ustawy, wykonuje dyrektor 
izby – dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzę-
dzie oraz realizuje politykę personalną. Mając na uwadze powyższe pragnę zauważyć, 
iż całokształt kompetencji w zakresie kształtowania indywidualnych stosunków pra-
cy, w tym dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz wypłaty przysługu-
jących określonym pracownikom świadczeń, należy do właściwości poszczególnych 
dyrektorów izb administracji skarbowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z oświadczeniem Senatora Pana 
Grzegorza Peczkisa – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w (...) został poproszony 
o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż przeniesienie Pana K.K. do komórki Refera-
tu Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowej w Urzędzie Celno-Skar-
bowym w (...) podyktowane było uzasadnionymi potrzebami urzędu. Odnosząc się 
do kwestii należnych Panu K.K. świadczeń – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 
w Opolu wyjaśnił ponadto, iż ww. pracownik dotychczas nie wystąpił do pracodawcy 
o ich przyznanie. Jednocześnie w udzielonej odpowiedzi wskazał, iż kwestię należnych 
świadczeń reguluje art. 95 cytowanej wyżej ustawy o służbie cywilnej oraz rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysłu-
gujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości 
(Dz. U. Nr 93 poz. 763). Zgodnie z ww. rozporządzeniem świadczenie to przyznawane 
jest przeniesionemu urzędnikowi po przekazaniu dyrektorowi generalnemu urzędu, 
do którego następuje przeniesienie, egzemplarza umowy najmu lokalu mieszkalnego 
lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 
urzędu, wraz z oświadczeniem przeniesionego urzędnika potwierdzającym zamieszka-
nie jego i członków rodziny w lokalu mieszkalnym. Zwrot kosztów przejazdu i prze-
wożonego mienia następuje w terminie 10 dni od dnia przedstawienia dokumentów 
potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Jednorazowe świadczenie z tytułu 
przeniesienia wypłacane jest w kasie urzędu, do którego następuje przeniesienie, albo 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przeniesionego urzędnika, w ter-
minie 10 dni od dnia podjęcia przez przeniesionego urzędnika pracy w urzędzie, do 
którego został przeniesiony. Przy czym zauważyć należy, iż wszystkie ww. świadczenia 
należą się w sytuacji, gdy pracownik przenosi swój ośrodek życiowy do miejscowości, 
do której nastąpiło przeniesienie. Z przekazanej informacji przez Dyrektora Izby Ad-
ministracji Skarbowej w (...) wynika, iż o powyższym Pan K.K. został poinformowany.

Ponadto, w kontekście podniesionej przez Senatora Pana Grzegorza Peczkisa kwe-
stii nieprzestrzegania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) praw pra-
cowniczych należy zauważyć, iż jeśli określony pracownik uważa, iż doszło do naru-
szenia przepisów prawa pracy, to może on zwrócić się o interwencję do Państwowej 
Inspekcji Pracy, do zadań której, stosownie do brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786 
i 962), należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, jak też docho-
dzić swych praw na drodze sądowej.

Przedstawiając powyższe szczegółowe informacje uprzejmie proszę o przyjęcie ni-
niejszych wyjaśnień w sprawie Pana K.K.

Z poważaniem 
 
SZEF KRAJOWEJ 
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 
Marian Banaś
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, 
głównego geologa kraju Mariusza-Oriona Jędryska

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie skarg mieszkańców, będąc przekonanym o powadze 

sprawy oraz słuszności podnoszenia tego tematu, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o pomoc i interwencję w sprawie nielegalnych stawów w Z. (powiat 
Głubczyce, woj. opolskie), których właścicielem jest pan R.S.

Z powodu wykonania i użytkowania stawów (ryc. 1 w załączeniu) nie-
zgodnie ze sztuką budowlaną sąsiadujące ze stawami tereny są zabagnia-
ne, w tym działka, na której jest droga gminna, w tej chwili nieprzejezd-
na (zdjęcia drogi w załączeniu, ryc. 2). Do czerwca 2017 r. wał jednego ze 
stawów wybudowany był na tej drodze, powodując jej zwężenie. Obecnie 
wał stawu graniczy z drogą. Stawy nie posiadają odwodnienia w postaci 
rowu. Wielokrotne wizyty skarżących mieszkańców w gminie nie przyno-
szą rezultatu. Urzędnicy, będąc na miejscu na wizji, potwierdzają nieprawi-
dłowości i pozostają bierni. Wiedzę o sytuacji posiadają pracownicy gminy 
Głubczyce, łącznie z panem burmistrzem i jego zastępcą. Podczas tworzenia 
tych zlewisk wycinano liczne porastające tam wcześniej drzewa. Teren, na 
którym wybudowano stawy, należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Rejonu Mokre – Lewice. Sprawa ciągnie się od kilkunastu lat, właściciel jest 
bezkarny, powiększa ciągle powierzchnię stawów. Właściciel terenu stara 
się o zalegalizowanie stawów takich, jakie są w tej chwili, czyli bez rowów 
odwadniających, co zagraża sąsiednim działkom, powoduje ich zabagnie-
nie, a drogi pozostawia nieprzejezdnymi. Mieszkańcy proszą o przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis

Odpowiedź

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa, złożone podczas 

51. posiedzenia Senatu RP w dniu 07.12.2017 r. w sprawie nielegalnych stawów w Z. 
(powiat Głubczyce, woj. opolskie), których właścicielem jest Pan R.S. – BPS/043-51- 
-1406/17, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Po konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, jednostka ta wystąpiła 
w dniu 28 grudnia 2017 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji, pilnych działań, mają-
cych na celu wyjaśnienie problemu. Jednocześnie wskazano na potrzebę rozważenia 
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przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami, zgodnie z art. 156 ust. 2 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).

O podjętych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
działaniach i ustaleniach Ministerstwo Środowiska będzie informowane na bieżąco.

Z poważaniem 
 
SEKRETARZ STANU 
GŁÓWNY GEOLOG KRAJU 
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW 
POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWA 
Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa

skierowane do starosty kartuskiego Janiny Kwiecień

Szanowna Pani Starosto!
Proszę o wykaz samochodów zarejestrowanych w Państwa Urzędzie 

Miasta w czasie od roku 2015 do roku 2017 (do listopada) jako pojazdy 
zabytkowe, unikalne, historyczne i mające szczególne znaczenie dla historii 
motoryzacji.

Ile z tych rejestracji odbyło się na podstawie dokumentów wystawia-
nych przez muzea motoryzacyjne, związki motoryzacyjne, towarzystwa mo-
toryzacyjne itp.?

Proszę o wyszczególnienie dla każdego przypadku: marki, modelu, typu 
pojazdu, rodzaju nadwozia, roku produkcji i pojemności silnika.

Czy każdy zarejestrowany pojazd posiadał udokumentowaną przeszłość 
rejestracyjną (był zarejestrowany) na terenie Polski bądź innego kraju?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis

Odpowiedź

Kartuzy, 17.01.2018 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 35 §3, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o przedłu-
żeniu terminu załatwienia sprawy z wniosku z dnia 13.12.2017 r. o nr BPS/043-51- 
-1407/17 otrzymany przez tut. Urząd w dniu 21.12.2017 r. dot. udzielenia odpowiedzi 
na załączone oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Peczkisa podczas 51. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność przeanalizowania ob-
szernej ilości akt pojazdu.

Zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 19.02.2018 r.

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, 
jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szcze-
gólnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność),

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia spra-
wy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowe Kolegium Od-
woławcze w Gdańsku za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Pona-
glenie powinno zawierać uzasadnienie.

z up. STAROSTY 
Ewelina Konkol 
Inspektor ds. komunikacji
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie dodatkowego oświetlenia na 
odcinkach autostrad przebiegających przez teren Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego.

W lipcu br. powstał pierwszy w Polsce związek metropolitalny Górnoślą-
sko-Zagłębiowska Metropolia. Związek metropolitalny objął swym obszarem 
znaczną część woj. śląskiego, a jego teren zamieszkuje ponad 2 mln miesz-
kańców. Jest to obszar nie tylko o bardzo dużej gęstości zaludnienia, ale 
również o bardzo silnie rozwiniętej infrastrukturze. Przez wiele gmin metro-
polii przebiegają odcinki dwóch autostrad: A1 oraz A4. Na trasie tych odcin-
ków dość gęsto rozmieszczono wiele węzłów i zjazdów drogowych. Autostra-
dy w znacznym stopniu ułatwiają komunikację mieszkańcom woj. śląskiego 
– świadczy o tym duże natężenie ruchu drogowego.

Uważam, iż ze względu na przedstawione przeze mnie fakty (częstość 
rozmieszczenia węzłów, natężenie ruchu) celowe byłoby wprowadzenie 
oświetlenia autostrad na całych odcinkach, a nie tylko w ścisłym rejonie 
zjazdów. Mam tutaj na myśli odcinek Mysłowice – Gliwice w odniesieniu do 
autostrady A4 oraz odcinek Knurów – Piekary Śląskie w odniesieniu do au-
tostrady A1. Są to odcinki, które w całości przebiegają przez tereny wysoce 
zurbanizowane. Z tego powodu zjazdy i węzły drogowe rozlokowane są na 
tych autostradach dość często. Moim zdaniem oświetlenie całych odcinków 
pomiędzy zjazdami z pewnością przyczyniłoby się do poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury drogowej.

Do zadań metropolii, określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. 
o związku metropolitalnym w woj. śląskim, należy m.in. planowanie, koor-
dynacja i rozwój publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu dro-
gowego. Wprowadzenie takiego rozszerzonego oświetlenia na głównych tra-
sach drogowych metropolii, do których niewątpliwe zaliczają się autostrady, 
z pewnością stanowiłoby realizację tego zadania.

Uprzejmie proszę o informację w sprawie możliwości wdrożenia propono-
wanych przeze mnie rozwiązań. Ich realizacja byłaby prawdopodobnie nie-
możliwa do wykonania przez pojedyncze gminy, dlatego też nowo powstała 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stanowi wielką szansę, by urzeczy-
wistnić tego typu przedsięwzięcia.

Krystian Probierz

Odpowiedź

Warszawa, 31 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Krystiana Probierza, odnośnie 

do oświetlenia autostrad A1 i A4 przebiegających przez teren Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, przedstawiam informacje w sprawie.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 
2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płat-
nych (Dz. U. nr 12, poz. 116 §61. 1) autostrada powinna być oświetlona:
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∙ gdy obszar, przez który przebiega, jest oświetlony i występuje zagrożenie ośle-
piania uczestników ruchu,

∙ w obrębie węzła, jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona lub znajduje 
się na nim Miejsce Poboru Opłat (MPO),

∙ między odcinkami oświetlonymi, jeżeli długość odcinka nie przekracza 500 m,
∙ na odcinku przyległym do obiektu mostowego lub tunelu, jeżeli obiekt ten jest 

oświetlony,
∙ w obrębie MPO.
Natomiast odcinki niepłatne podlegają zapisom rozporządzenia Ministra Trans-

portu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124, §109 pkt 1). Droga 
powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:

∙ gdy przebiega przez obszar oświetlony i występuje zagrożenie olśnienia uczest-
ników ruchu;

∙ w obrębie węzła lub skrzyżowania, jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest 
oświetlona;

∙ na skrzyżowaniu z drogą klasy S;
∙ na skrzyżowaniu typu rondo;
∙ na skrzyżowaniu skanalizowanym z wyspami w krawężnikach – jeżeli jest to 

droga klasy GP;
∙ między odcinkami oświetlonymi – jeżeli długość odcinka nie przekracza 500 m;
∙ na odcinku przyległym do obiektu mostowego – jeżeli obiekt jest oświetlony;
∙ w obrębie miejsca poboru opłat.
Istniejące odcinki autostrady A1 i A4 zostały zbudowane zgodnie z obowiązują-

cymi ww. przepisami technicznymi. Realizacja wniosku pana senatora nakładała-
by konieczność dostosowania istniejących odcinków zarówno dla GDDKiA jak i dla 
koncesjonariusza A4 od w. Murckowska do w. Balice – firmy Stalexport Autostrada 
Małopolska SA. Umowa zawarta z firmą Stalexport Autostrada Małopolska SA nie 
wspomina o takim wymaganiu technicznym, dlatego jego wdrożenie byłoby związa-
ne z dodatkowymi kosztami finansowymi dla strony publicznej, zarówno w zakresie 
pokrycia nakładów kapitałowych, jak i bieżących dodatkowego oświetlenia a także 
w zakresie potencjalnych strat dla koncesjonariusza z uwagi na ograniczenia ruchu 
podczas ewentualnego montażu dodatkowej infrastruktury technicznej w pasie drogi.

Z poważaniem 
 
Andrzej Adamczyk
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Oświadczenie senatora Zdzisława Pupy

skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 27 lipca 2017 r. 

wydało na prośbę prezesa Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego 
Krakmix Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 37-752 Kraków, pismo z wyja-
śnieniem, jakich rodzajów sprzętu wykorzystywanego w procesie szkolenia 
wojsk nie dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. 
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii 
o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, na których wytwarzanie i obrót 
jest wymagana koncesja (DzU nr 145 poz. 1625 z późn. zm.), wydanego na 
podstawie art. 6 ust. 3 ww. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. Pismo to zo-
stało następnie przekierowane do komendantów baz logistycznych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji w piśmie z dnia 16 paź-
dziernika 2017 r. szczegółowo wyjaśnił, jakie podzespoły i elementy wchodzą 
w skład wyposażenia wojskowych strzelnic bojowych oraz placów ćwiczeń 
ogniowych (PCO) wymagających koncesji. Niestosowanie się do ww. ustawy 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 10.

Decyzja Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadziła 
chaos na rynku dostaw produktów i remontów sprzętu wojskowego. Rodzi 
się pytanie, na jakiej podstawie decyzja powyższego organu pomija roz-
porządzenie Rady Ministrów oraz neguje stanowisko Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Dostarczanie produktów i przeprowadzanie 
remontów sprzętu wojskowego przez firmy nieuprawnione, nieposiadające 
koncesji, może zagrażać zdrowiu i życiu ćwiczących żołnierzy.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2018.03.08

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie Pana 

Senatora Zdzisława Pupy złożone podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grud-
nia 2017 r. (nr BPS/043-51-1409/17), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 
informacji.

W dniu 28 listopada 2017 r. zostało przesłane stanowisko gestora (Inspektora 
Szkolenia) do realizatora zakupów sprzętu (Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
oraz Komendanta 3. Regionalnej Bazy Logistycznej) i dotyczyło ono wymogów w za-
kresie posiadania koncesji na wykonywanie przeglądów i napraw podnośników 
figur bojowych oraz ich sprzedaży, a także przeglądów i napraw zasilaczy siecio-
wych podnośników figur bojowych, stanowiących wyposażenie bazy szkoleniowej 
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w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 290).

Powyższe pismo należy interpretować w taki sposób, że w obecnym stanie praw-
nym od realizujących powyższe zadania wymagane jest posiadanie właściwej koncesji.

Jednocześnie informuję, że w celu dostosowania i usprawnienia procedur zaku-
pu i pozyskania usług na potrzeby obiektów szkoleniowych w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji prowadzone są prace mające na celu uporządkowanie 
stanu prawnego w tym zakresie oraz zapewnienie zarówno najlepszej jakości, jak 
i ceny wyrobu.

Z poważaniem 
 
Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie przez senatora Jarosława Rusieckiego 
oraz senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Zwracamy się z prośbą do ministra obrony narodowej – jak również do 
ministra rozwoju i finansów oraz do ministra infrastruktury i budownictwa 
– w sprawie realizacji inwestycji, tj. II etapu zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa ulicy Lwowskiej bis w ciągu drogi krajowej nr 77 wraz ze wzmoc-
nieniem istniejącego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu”.

Pierwszy etap wymienionej inwestycji, opiewający na kwotę 82 mi-
lionów zł, obejmujący wybudowanie nowego mostu, został zakończony 
w 2011 r. Drugi etap polegać miał na remoncie starego mostu i budowie ulicy 
Lwowskiej bis w nowym przebiegu, jako drogi dwujezdniowej na odcinku 
4 km, która miała spełniać parametry drogi głównej ruchu przyspieszone-
go. Realizacja drugiego etapu miała się rozpocząć do roku 2013, niestety 
z niezrozumiałych przyczyn inwestycja ta została zawieszona, a następnie 
decyzją rządu koalicyjnego PO-PSL nieujęta w Programie Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2014–2020.

Cale przedsięwzięcie zakończyło się na budowie nowego mostu, a ruch 
obydwoma mostami odbywał się do kwietnia 2013 r., gdy to z powodu złe-
go stanu technicznego stary, ponad 60-letni most został wyłączony z ruchu 
drogowego.

Podkreślić trzeba, że remont mostu oraz budowa drogi Lwowskiej bis 
nie tylko są niezbędne dla usprawnienia ruchu drogowego w Sandomierzu, 
ale też mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa re-
gionu i zdolności obronnych Polski. Dzięki remontowi mostu oraz budowie 
drugiej nitki drogi przeprawa ta posiadałaby największą przepustowość 
na znacznym odcinku Wisły pomiędzy Krakowem a Warszawą. Możliwości 
sprawnego przerzucenia sił wojskowych uległyby więc znacznemu zwięk-
szeniu. Stąd też przedmiotowa inwestycja jest niezbędna zarówno dla roz-
woju infrastruktury drogowej i rozwoju regionu, jak też z uwagi na bezpie-
czeństwo państwa.

W związku z tym w imieniu swoim i pana senatora Krzysztofa Słonia 
zwracam się do Pana Ministra, aby wspólnie z ministrem rozwoju i finansów 
oraz z ministrem infrastruktury i budownictwa podjął się realizacji tej inwe-
stycji, niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

Jarosław Rusiecki 
Krzysztof Słoń

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2018.03.28

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie Pa-

nów Senatorów Jarosława Rusieckiego i Krzysztofa Słonia złożone podczas 51. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r., dotyczące realizacji inwestycji pn. Budo-
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wa ulicy Lwowskiej bis w ciągu drogi krajowej nr 77 wraz ze wzmocnieniem istniejące-
go mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu (nr BPS/043-51-1410/17), uprzejmie proszę 
o przyjęcie następujących informacji.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajo-
wych jest, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2222), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Do wymienio-
nego organu należy m.in. wykonanie zadań zarządcy dróg krajowych, w tym przygoto-
wanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 203) zadania z zakresu budo-
wy, przebudowy i remontu dróg krajowych finansowane są przez ministra właściwego 
ds. transportu.

Wobec powyższego, resort obrony narodowej nie jest organem właściwym do pod-
jęcia działań w celu realizacji inwestycji wskazanej w oświadczeniu.

Jednocześnie, przeprowadzone w Siłach Zbrojnych RP analizy potrzeb (pod ką-
tem uwarunkowań operacyjnych i technicznych), odnoszące się do wykorzystania in-
frastruktury drogowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym drogi krajowej 
nr 77 w Sandomierzu) wykazały, że nie występuje konieczność ujmowania wskazane-
go odcinka drogi w programach obronnych.

W ocenie resortu obrony narodowej, w tym Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go oraz Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, 
obecnie funkcjonująca przeprawa mostowa na rzece Wiśle wraz z odcinkiem drogi 
krajowej 77 w Sandomierzu w pełni zabezpiecza potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie 
przemieszczania wojsk.

Z poważaniem 
 
Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów, 
ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Wzrost nakładów na sektor kosmiczny w gospodarkach europejskich 

krajów stanowi dziś jeden z ciekawszych kierunków, dostarczający w wie-
lu krajach Europy Zachodniej licznych inicjatyw dotyczących rozwoju euro-
pejskiej polityki kosmicznej, podejmowanych wspólnie przez Unię Europej-
ską i Europejską Agencję Kosmiczną. Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 
2012 r. przygotowało Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicz-
nych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce. Miał on stanowić 
próbę odpowiedzi na pojawiające się w tej dziedzinie wyzwania na forum 
europejskim i krajowym. Spośród wielu celów na uwagę zasługuje wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zaawan-
sowanych technologii (technik satelitarnych i technologii kosmicznych) oraz 
wspieranie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i przed-
siębiorstwami czy zaspokajanie potrzeb obronności i bezpieczeństwa naro-
dowego poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów i rozwój autono-
micznego potencjału w wybranych obszarach.

Program z czasem realizował ponadto cele następujących strategii rozwo-
ju: Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odnie-
sienia dla Polski na lata 2007–2013, Kierunki zwiększania innowacyjności 
gospodarki na lata 2007–2013 oraz cele strategiczne zawarte w założeniach 
do projektowanej Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki.

Dzięki tej inicjatywie rozpoczętej przez ówczesne Ministerstwo Gospo-
darki rozpoczęto w naszym kraju budowę przemysłu kosmicznego oraz 
udzielanie wsparcia wielu podmiotom działającym w sektorze kosmicznym, 
co w znaczny sposób miało zwiększyć w naszym kraju dostęp do najwyż-
szych technologii. Po zmianach w 2015 r. kontynuatorem działań w tym sek-
torze zostało Ministerstwo Rozwoju.

Szanowny Panie Premierze, Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmiczne-
go, jak czytamy na stronie ministerstwa, ma na celu przedstawienie sposo-
bów wdrożenia wspomnianego programu przygotowanego w 2012 r. przez 
Ministerstwo Gospodarki na lata 2014–2020, z uwzględnieniem komplekso-
wych działań na rzecz polskiego sektora kosmicznego.

Dlatego zwracam się do Pana Premiera o odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Jakie podmioty działające od 2011 r. otrzymały z Ministerstwa Roz-
woju stosowne wsparcie w ramach swojej działalności? Jeśli to możliwe, 
proszę o przedstawienie sposobu, w jaki kierowany przez Pana resort udzie-
lał wsparcia, i zasad, którymi się przy tym kierował.

2. Czy Ministerstwo Rozwoju planuje w roku 2018 wsparcie konkretnych 
inicjatyw mających na celu rozwój sektora kosmicznego w Polsce? Jeśli tak, 
proszę o przedstawienie stosownego programu i zasad udzielania dotacji.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Odpowiedź

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia złożonego przez senatora Waldemara Sługockiego 

podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r., uprzejmie informuję, 
jak następuje.

W styczniu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Kosmiczną (PSK). 
Dokument został opracowany w oparciu o zgromadzone doświadczenia z tytułu za-
angażowania MR w tworzenie i wdrażanie polskiej polityki kosmicznej, oraz doświad-
czenia będące konsekwencją pełnienia funkcji koordynacyjnej. Ponadto, dokument 
powstał we współpracy z zainteresowanymi resortami i przedstawicielami krajowego 
sektora kosmicznego. PSK obejmuje horyzont na lata 2017–2030. Ministrem odpo-
wiedzialnym za wykonanie PSK jest minister właściwy do spraw gospodarki (obecnie: 
Minister Rozwoju i Finansów). Jednym z najważniejszych instrumentów wdrażania tej 
strategii jest opracowanie i implementacja Krajowego Programu Kosmicznego (KPK). 
Realizacja KPK ma zapewnić Polsce dalszy rozwój potencjału kosmicznego i zdolności 
jego wykorzystania, w tym znaczący udział w europejskim rynku kosmicznym. Zada-
nie to powierzone zostało Polskiej Agencji Kosmicznej.

W odniesieniu do przekazanych pytań szczegółowych, uprzejmie informuję jak 
poniżej:

Ad 1. Powołując się na pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 
2017 r., znak: DIN-V.054.5.2017.ŁM, skierowane do Marszałka Senatu w odpowiedzi 
na oświadczenie Pana Senatora podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 15 li-
stopada 2017 r., uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rozwoju nie udziela bezpo-
średniego wsparcia finansowego na działalność związaną z polityką kosmiczną. Me-
chanizm wsparcia polega na zapewnieniu wniesienia składki Polski do programów 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w konsekwencji czego polskie podmioty mogą 
startować w przetargach ogłoszonych przez ESA. Ministerstwo Rozwoju koordynuje 
wnoszenie udziałów finansowych do polskiej składki członkowskiej przez zobowiąza-
nych Ministrów.

Podmioty polskiego sektora kosmicznego zainteresowane współpracą z ESA mają 
możliwość udziału w dwóch rodzajach naborów wniosków. Pierwszy rodzaj obejmuje 
wsparcie w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS), finansowa-
nego ze składki Polski do programów obowiązkowych do 2019 roku. Niewątpliwym 
sukcesem Polskiej Delegacji do ESA, stanowiącym odpowiedź na postulaty zgłaszane 
przez polski sektor kosmiczny, było przedłużenie w styczniu 2017 roku działania Pro-
gramu Wsparcia Polskiego Przemysłu na kolejne dwa lata. Wydarzenie miało bezpre-
cedensowy charakter. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do podmiotów polskiego 
sektora kosmicznego. Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej zatwierdza listę 
projektów do wsparcia w ramach PLIIS.

Drugi rodzaj stanowią przetargi organizowane przez ESA w ramach programów 
obowiązkowych i opcjonalnych ESA. W otwartych przetargach mogą brać udział na 
zasadach konkurencyjności podmioty państw członkowskich ESA.

W niektórych konkursach ESA (programy: IAP, GSTP, NAVISP, PRODEX) wystę-
puje konieczność otrzymania przez polskiego wnioskodawcę listu poparcia od prze-
wodniczącej polskiej delegacji do ESA. W tym przypadku, podmiot aplikujący zobli-
gowany jest do przedłożenia do Ministerstwa Rozwoju opisu projektu. Wystawienie 
listu poparcia uwarunkowane jest otrzymaniem pozytywnej opinii polskiego zespołu 
Task-Force oraz przyjęcia stosownej uchwały w tym zakresie przez Międzyresortowy 
Zespół ds. Polityki Kosmicznej.
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Przez ostatnie kilka lat Ministerstwo Rozwoju i Finansów (wcześniej Gospodarki), 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej i Mini-
sterstwo Cyfryzacji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów UE i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego w Polsce, 
a w 2017 roku również Agencja Rozwoju Przemysłu zorganizowały kilkadziesiąt im-
prez informacyjno-promocyjnych dotyczących sektora kosmicznego, o różnym cha-
rakterze – misji gospodarczych, dni przemysłowych, konferencji, kursów i szkoleń.

Należy także zauważyć, że PARP opracowała i wydała w 2016 r. kolejną edycję bro-
szury „Sięgając gwiazd – polski sektor kosmiczny”, zawierającą podstawowe informa-
cje o historii polskiej działalności kosmicznej, najważniejszych osiągnięciach, krótkie 
opisy wraz z danymi kontaktowymi 24 najbardziej aktywnych przedsiębiorstw i 13 in-
stytutów oraz schematyczną mapę ich kompetencji na drzewie technologicznym ESA.

Ponadto, MR brało udział w różnego rodzaju wydarzeniach promocyjno-infor-
macyjnych, takich jak np. briefingi dla delegatów organizowane w PARP (aktualnie 
w PAK), wizyta w ESOC, polskie stoisko na Space Industry Days w ESTEC czy wizyta 
w Norwegii. W załączeniu MR przekazuje listę różnych wydarzeń promocyjno-informa-
cyjnych i szkoleń zorganizowanych od 2012 tylko przez PARP – lista nie uwzględnia 
imprez przeprowadzonych przez inne podmioty, w tym bezpośrednio ministerstwa, 
bez wsparcia PARP-u.

W obszarze rozwoju kadr ARP opracowała pierwszy w Polsce program stażowy dla 
młodych naukowców w firmach polskiego sektora kosmicznego. W pierwszej edycji 
ARP opłaciła 60% wynagrodzenia dla 8 stażystów. 6 z nich po półrocznym stażu kon-
tynuuje pracę. W dniu 29 sierpnia odbył się finał drugiej edycji stażu – tym razem 
miejsc było już 12 w 12 firmach. ARP rozwija także współprace z uczelniami, tak by 
zachęcić studentów oraz absolwentów do pracy w sektorze kosmicznym. ARP pod-
pisała porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską. Na tej uczelni działa 
największe w Polsce studenckie koło astronautyczne.

ARP odpowiada za organizację Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Ko-
smicznej (ESA BIC). ESA BIC to koordynowana i współfinansowana przez Europejską 
Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów przedsiębiorczości. Celem tworzenia inkubato-
rów jest wspieranie start-upów lub nowo utworzonych firm. Konkurs ESA BIC Poland 
jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się sektora kosmicznego w Polsce. Utwo-
rzenie ESA BIC jest również jednym z celów ujętych w Polskiej Strategii Kosmicznej, 
opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 roku. Nabór wniosków w ramach 
konkursu ESA BIC Poland rozpoczął się w dniu 21 listopada br. i trwał będzie do dnia 
5 lutego 2018 r.

ARP przygotował również Krajowy Katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej 
dla branży kosmicznej, który stanowi odpowiedź na zdefiniowane zapotrzebowanie 
firm sektora kosmicznego. W katalogu przedstawiono informacje na temat infra-
struktury laboratoryjnej niezbędnej do wykonania testów instrumentów kosmicznych 
w trzech najważniejszych obszarach: w komorach termiczno-próżniowych, kompaty-
bilności elektromagnetycznej oraz testów odporności na drgania i wstrząsy. Ta uni-
kalna wiedza daje możliwość szybkiego porównania parametrów technicznych apa-
ratury testowej, przez co pozwala znacząco skrócić czas przygotowania oraz podnosi 
jakość ofert firm ubiegających się o krajowe i zagraniczne kontrakty kosmiczne. Czas 
złożenia oferty i niższa cena to ważne elementy budowania przewagi konkurencyjnej, 
szczególnie w walce o międzynarodowe rynki.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju zamieszczono dział poświęcony pol-
skiej polityce kosmicznej. W tym dziale znajdują się informacje o Polskiej Strategii 
Kosmicznej, sektorze kosmicznym w Polsce, organizacjach międzynarodowych i dzia-
łaniach na forum UE.

Ad 2. Jednocześnie informuję, że w 2018 roku planowane jest szereg działań ma-
jących na celu dalsze wspieranie sektora kosmicznego w Polsce. Do najważniejszych 
zaliczyć należy kontynuację wparcia polskich podmiotów w programie Polish Industry 
Incentive Scheme. W związku z tym na 2018 rok zaplanowano zorganizowanie co 
najmniej 4 posiedzeń Zespołu Zadaniowego Task-Force ESA-PL z udziałem przed-
stawicieli ze strony Polskiej i ESA. Kolejne z działań dotyczy wdrażania Polskiej Stra-
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tegii Kosmicznej, za której realizację odpowiedzialny jest Minister Rozwoju. Jednym 
z elementów Strategii jest opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Kosmiczne-
go przez Polską Agencję Kosmiczną. W przypadku powstania programu na Ministrze 
Rozwoju spoczywał będzie obowiązek nadzorowania jego realizacji. Zakłada się, że 
w ramach programu możliwe będzie udzielanie pomocy finansowej na m.in. podejmo-
wanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju i transferu nowych 
technologii. Planowana wartość wsparcia winna być znana po opracowaniu przez PAK 
Krajowego Programu Kosmicznego.

W 2018 roku realizowana będzie w dalszym ciągu procedura wystawiania listów 
poparcia dla projektów, co umożliwi finansowanie z polskiej składki do ESA kon-
taktów dla polskich przedsiębiorstw. Winna również dokonać się ocena ofert i wy-
bór organizatora/konsorcjum Inkubatora Biznesowego ESA. Działania prowadzone 
będą także w zakresie pozyskania i transferu dodatkowych środków na finansowanie 
udziału polskich podmiotów w realizacji misji Athena w ramach programu budowy 
instrumentów naukowych PRODEX.

Ponadto, na 2018 rok zaplanowane zostało szereg działań informacyjno-promocyj-
nych dla branży kosmicznej, takich jak np. udział w kolejnych briefingach dla delega-
tów do ESA czy rozpoczęcie kolejnych edycji programów stażowych.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Jadwiga Emilewicz
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Nie ulega wątpliwości, iż budowa oraz modernizacja infrastruktury ko-

munikacyjnej jest jednym z głównych narzędzi służących wspomaganiu roz-
woju społeczno-gospodarczego danego regionu. Istotne elementy, które są 
składowymi tej infrastruktury, to drogi szybkiego ruchu i autostrady, a także 
obwodnice i ich wzajemne połączenia w sieć dróg krajowych oraz z siecią 
dróg, których zarządcą są jednostki samorządu terytorialnego.

Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury transportowej 
w naszym kraju jest funkcjonowanie drogi szybkiego ruchu S3 Świnoujście 
– Lubawka. Droga ta pozwoliła w ciągu ostatnich kilku lat w sposób kom-
pleksowy skomunikować Polskę z Czechami oraz, w połączeniu z innymi 
drogami, z Europą Zachodnią. Obecnie na terenie woj. lubuskiego trwają in-
tensywne prace nad rozbudową już istniejącej drogi szybkiego ruchu S3.

Sprawnie działający system komunikacyjny opiera się na komplemen-
tarności poszczególnych części składowych. Niezwykle istotnym zagadnie-
niem w tej kwestii jest stworzenie odpowiednich narzędzi, które pozwolą na 
uruchomienie zintegrowanego planowania transportu, łączącego elementy 
sieci połączeń nie tylko drogowych, ale także kolejowych. Efektywne sko-
munikowanie pomiędzy tymi sieciami zapewni nie tylko większą szansę roz-
woju gospodarczego danej jednostki samorządowej, ale przede wszystkim 
regionalnej, a co za tym idzie, będzie pozytywnie oddziaływać również na 
sytuację ekonomiczną kraju.

Szanowny Panie Ministrze, zintegrowana sieć połączeń transportowych 
ma ogromny wpływ na rozwój miast, aglomeracji oraz całych regionów. Jest 
to również pośrednie oddziaływanie na rozwój gospodarczy Polski. W związ-
ku z tym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie od-
powiedzi na następujące pytania.

1. Jaki jest planowany termin zakończenia rozbudowy drogi szybkiego 
ruchu S3?

2. Kiedy przewidywane jest oddanie do użytku obecnie realizowanych 
inwestycji modernizacyjnych na drodze S3?

3. Czy kierowany przez Pana Ministra resort przewiduje skomunikowa-
nie drogi szybkiego ruchu S3 z jej otoczeniem w pobliżu dużych i średnich 
ośrodków miejskich w woj. lubuskim przy pomocy budowy obwodnic? Jeśli 
tak, to proszę, o ile to możliwe, o opublikowanie harmonogramu prac z tym 
związanych.

4. Jakie przygotowania poczyniło Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa w kierunku wdrożenia prac studialnych nad zintegrowanym plano-
waniem transportu?

5. W jakiej perspektywie czasowej planowane jest rozszerzenie sieci 
TEN-T w węzłach miejskich, zwłaszcza wojewódzkich, na pozostałe miasta?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Odpowiedź 
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 24 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Waldemara Sługockiego z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S3, przedstawiam następują-
ce informacje i wyjaśnienia.

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa realizuje obec-
nie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). 
W ramach ww. Programu poczesne miejsce zajmuje budowa drogi ekspresowej S3.

Aktualnie wiele inwestycji związanych z budową drogi ekspresowej S3 znajduje się 
na etapie realizacji:

1. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4):
1) Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 zadanie I od węzła 

Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła) o długości 16,4 km.
Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 19 grudnia 2014 r. 

z firmą Dragados SA. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na 
ww. inwestycji wynosi 72,0%. Planowane oddanie drogi do użytku to lipiec 2018 r.

2) Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 zadanie II od wę-
zła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła) o długości 16,9 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 19 grudnia 2014 r. 
z konsorcjum firm lider – Mirbud SA oraz Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mo-
stów „Erbedim” Sp. z o.o. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na 
ww. inwestycji wynosi 74,95%. Planowane oddanie drogi do użytku to lipiec 2018 r.

3) Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 zadanie III od wę-
zła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości 14,378 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 22 grudnia 2014 r. z fir-
mą Salini Polska Sp. z o.o. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na 
ww. inwestycji wynosi 59,53%. Początkowo oddanie drogi do użytku planowane było 
na czerwiec 2018 r. Termin ten nie zostanie jednak dotrzymany. W trakcie realizacji 
ww. inwestycji zidentyfikowano wiele problemów oraz zagrożeń dotyczących terminowe-
go wykonania kontraktu m.in.: słabą mobilizację wykonawcy, błędy w organizacji i ko-
ordynacji robót, zejście z placu budowy podwykonawców oraz konflikt pomiędzy współ-
konsorcjantami firmy Salini Polska Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem PRI-B Export-Pribex 
Sp. z o.o. Pojawiły się też problemy związane z płatnościami dla podwykonawców.

W związku z powyższym podjęto działania zaradcze. Cyklicznie odbywają się spo-
tkania Dyrekcji Oddziału GDDKiA z konsorcjum. Oddział GDDKiA we Wrocławiu na-
licza Wykonawcy kary za niezgłoszonych podwykonawców.

4) Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 zadanie IV od wę-
zła Lubin Północ do węzła Lubin Południe o długości 11,3 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 26 stycznia 2015 r. 
z firmą Mota Engil. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na ww. in-
westycji wynosi 86,62%. Planowane oddanie drogi do użytku to czerwiec 2018 r.

5) Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 zadanie V od wę-
zła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4) (z węzłem) o dłu-
gości 22,6 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 27 lutego 2015 r. 
z konsorcjum firm lider – Budimex SA oraz przedsiębiorstwem Ferrovial Agroman 
SA. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na ww. inwestycji wynosi 
89,92%. Planowane oddanie drogi do użytku to czerwiec 2018 r.



51. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r.104

2. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól:
1) Odcinek Sulechów – Zielona Góra Północ (II jezdnia) o długości 

13,393 km.
Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 10 kwietnia 2015 r. 

z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Na dzień 30 listopada 2017 r. za-
awansowanie rzeczowe na ww. inwestycji wynosi 82,72%. W dniu 20 października 
2017 r. wydana została decyzja pozwolenia na użytkowanie trasy głównej. Planowane 
zakończenie robót budowlanych na przedmiotowym odcinku to sierpień 2019 r.

3. S3 Legnica – Bolków:
1) Odcinek Jawor (bez węzła) – węzeł Bolków (z węzłem) o długości 

16,105 km.
Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 30 września 2015 r. 

z firmą Mota Engil Central Europe SA. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie 
rzeczowe na ww. inwestycji wynosi 70,56%. Planowane oddanie drogi do użytku to 
wrzesień 2018 r.

2) Odcinek węzeł Legnica S4/A3 (bez węzła) – węzeł Jawor (z węzłem) 
o długości 19,730 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 6 października 2015 r. 
z konsorcjum firm lider – Eurovia Polska SA oraz Warbud SA. Na dzień 30 listopada 
2017 r. zaawansowanie rzeczowe na ww. inwestycji wynosi 52,0%. Planowane odda-
nie drogi do użytku to październik 2018 r.

4. S3 Sulechów – Legnica:
1) Odcinek Zielona Góra Północ – węzeł Niedoradz o długości 13,307 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 20 października 2015 r. 
z konsorcjum firm lider – Budimex SA oraz Ferrovial Agroman SA. Na dzień 30 listo-
pada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na ww. inwestycji wynosi 80,80%. Planowane 
oddanie drogi do użytku to maj 2018 r.

2) Odcinek węzeł Niedoradz – DW nr 283 o długości 17,290 km.
Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 5 lutego 2016 r. z kon-

sorcjum firm lider – Budimex SA oraz Ferrovial Agroman SA. Na dzień 30 listopada 
2017 r. zaawansowanie rzeczowe na ww. inwestycji wynosi 65,75%. Planowane odda-
nie drogi do użytku to lipiec 2018 r.

5. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła):
1) Rozbudowa węzła Kijewo o długości 1,8 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 8 września 2017 r. z fir-
mą Energopol Szczecin SA. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na 
ww. inwestycji wynosi 0%. Planowane oddanie drogi do użytku to lipiec 2020 r.

2) Odcinek węzeł Kijewo (bez węzła) – Dąbie – węzeł Rzęśnica (bez węzła) 
o długości 3,5 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 8 września 2017 r. 
z firmą Energopol Szczecin SA. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rze-
czowe na ww. inwestycji wynosi 0%. Planowane oddanie drogi do użytku to kwiecień 
2020 r.

6. Budowa drogi S3 Miękowo – koniec obwodnicy Brzozowa wraz z rozbudową 
odcinka Miękowo – Rzęśnica:
1) Obwodnica Brzozowa wraz z odcinkiem Brzozowo – Miękowo o długości 

22,4 km.
Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 18 grudnia 2017 r. z fir-

mą Budimex SA. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na ww. inwe-
stycji wynosi 0%. Planowane oddanie drogi do użytku to wiosna 2021 r.

2) Odcinek Miękowo (koniec obwodnicy Brzozowa) – Rzęśnica (z węzłem) 
o długości 3,8 km.

Umowę na realizację ww. zadania GDDKiA zawarła w dniu 18 grudnia 2017 r. z fir-
mą Budimex SA. Na dzień 30 listopada 2017 r. zaawansowanie rzeczowe na ww. inwe-
stycji wynosi 0%. Planowane oddanie drogi do użytku to wiosna 2021 r.

Ponadto następujące zadania dotyczące budowy drogi ekspresowej S3 są na etapie 
procedury przetargowej:
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1. Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Bolków – Lu-
bawka (granica państwa):
1) Odcinek węzeł Bolków – węzeł kamienna Góra o długości 16,1 km.

Przetarg wszczęty został 31 maja 2017 r. Planowane zawarcie umowy z Wykonaw-
cą na marzec 2018 r.

2) Odcinek węzeł Kamienna Góra – granica państwa o długości 15,3 km.
Przetarg wszczęty został 31 maja 2017 r. Planowane zawarcie umowy z Wykonaw-

cą na marzec 2018 r.
Jednocześnie prowadzone są prace przygotowawcze dla zadania pn.:
1. Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Troszyn – Świnoujście o długości 

34,5 km.
Dla ww. zadania w dniu 1 października 2015 r. uzgodniony został Program Inwe-

stycji dla etapu I – proces przygotowawczy.
Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji planowane jest:
– uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – II kwartał 2018 r.,
– uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji – II kwartał 2021 r.,
– wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji – II kwartał 2019 r.,
– podpisanie umowy z wykonawcą – I kwartał 2020 r.,
– zakończenie robót – III kwartał 2023 r.
Odpowiadając na pytanie Pana senatora informuję, iż skomunikowanie drogi 

szybkiego ruchu S3 z jej otoczeniem w pobliżu dużych i średnich ośrodków miejskich 
w województwie lubuskim przy pomocy budowy obwodnic jest realizowane w ramach 
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) – 
np.: obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego oraz Międzyrzecza i aktualnie nie planuje 
się wprowadzania do przedmiotowego Programu nowych zadań.

Odpowiadając na pytanie czwarte Pana senatora informuję, iż w obecnym syste-
mie organizacji drogowych przewozów pasażerskich, określonym przepisami ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizowanie drogo-
wego publicznego transportu zbiorowego należy do wyłącznej kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego, jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego. 
Biorąc pod uwagę, że minister właściwy do spraw transportu nie jest organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów drogowych nie jest zobo-
wiązany do opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (planu transportowego) w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy minister właściwy do spraw 
transportu jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego wyłącznie na linii 
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodo-
wych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Dokumentem określającym sieć przewozów pasażerskich dotowanych przez mi-
nistra właściwego do spraw transportu jest plan zrównoważonego rozwoju publicz-
nego transportu zbiorowego, tzw. plan transportowy. Obecnie obowiązujący plan 
transportowy został przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównowa-
żonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej 
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transpor-
cie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1996). Należy także zaznaczyć, że minister 
właściwy ds. transportu nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego 
w ramach innych gałęzi transportu niż transport kolejowy, zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2136).

Z uwagi na przyjętą w ww. ustawie hierarchiczną strukturę organizacji publicz-
nego transportu zbiorowego organizatorzy szczebla samorządowego powinni dążyć do 
uzupełnienia sieci przewozów, których organizatorem jest minister właściwy do spraw 
transportu. Kwestia ta została doprecyzowana w planie transportowym Ministra w za-
kresie transportu kolejowego poprzez sformułowanie wytycznych dotyczących pożą-
danych skomunikowań pomiędzy przewozami międzywojewódzkimi i międzynaro-
dowymi a przewozami regionalnymi, za których organizację odpowiadają samorządy 
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województw. W związku z tym plan transportowy Ministra zawiera wykaz węzłów prze-
siadkowych wraz z priorytetowymi kierunkami połączeń a także wskazuje warunki, 
jakie powinny spełniać skomunikowania.

Odnośnie do kwestii zapewnienia integracji z innymi środkami transportu, plan 
transportowy Ministra nie określa pożądanych kierunków skomunikowań. Niemniej 
jednak ww. dokument zawiera wykaz obligatoryjnych punktów postojów handlowych, 
co umożliwia jego powiązanie z planami transportowymi przygotowywanymi na szcze-
blu samorządowym.

W odpowiedzi na ostatnie pytania Pana senatora informuję, iż obecny kształt trans-
europejskiej sieci transportowej TEN-T ustanowiony został Rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (da-
lej: „Rozporządzenie 1315/2013). Zgodnie z art. 3, lit. p ww. rozporządzenia „węzeł 
miejski” oznacza obszar miejski, gdzie infrastruktura transportowa transeuropejskiej 
sieci transportowej, jak na przykład porty, w tym terminale pasażerskie, porty lotni-
cze, stacje kolejowe, platformy logistyczne oraz terminale towarowe znajdujące się na 
obszarach miejskich lub w ich okolicy, jest połączona z innymi częściami tej infra-
struktury oraz z infrastrukturą do ruchu regionalnego i lokalnego.

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia 1315/2013, rozwijając sieć kompleksową w wę-
złach miejskich, państwa członkowskie dążą w miarę możliwości do zapewnienia:

a) w odniesieniu do przewozu osób: wzajemnych połączeń między infrastrukturą 
kolejową, drogową, lotniczą oraz, w stosownych przypadkach, wodną śródlądo-
wą i morską w sieci kompleksowej;

b) w odniesieniu do transportu towarowego: wzajemnych połączeń między infra-
strukturą kolejową, drogową oraz, w stosownych przypadkach, lotniczą, wodną 
śródlądową i morską w sieci kompleksowej;

c) odpowiednich połączeń między poszczególnymi dworcami kolejowymi, portami 
lub portami lotniczymi sieci kompleksowej w ramach danego węzła miejskiego;

d) płynnych połączeń między infrastrukturą sieci kompleksowej a infrastrukturą 
ruchu regionalnego i lokalnego oraz dostaw towarów w obszarach miejskich, 
łącznie z konsolidacją logistyki i ośrodkami dystrybucji;

e) zmniejszenia narażenia obszarów miejskich na negatywny wpływ transportu 
kolejowego i drogowego przez nie przebiegającego, co może obejmować prowa-
dzenie tras poza obszarami miejskimi;

f) wspierania efektywnych miejskich systemów dostarczania towarów o niskiej 
emisji hałasu i dwutlenku węgla.

W załączniku II do Rozporządzenia 1315/2013 znajduje się wykaz węzłów miej-
skich sieci bazowej TEN-T. Zgodnie z tym wykazem węzłami miejskimi sieci bazowej 
w Polsce są: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław. 
Są to jedyne węzły miejskie sieci TEN-T w Polsce.

W odniesieniu do Pana pytania należy zwrócić również uwagę na treść art. 54 
Rozporządzenia 1315/2013. Zgodnie z przywołanym przepisem do dnia 31 grudnia 
2023 r. Komisja, po zasięgnięciu odpowiednio opinii państw członkowskich i z pomo-
cą koordynatorów europejskich, dokonuje przeglądu wdrażania sieci bazowej, oce-
niając m.in. potrzebę wprowadzenia zmian w niniejszym rozporządzeniu. Modyfikacja 
przyszłej sieci TEN-T, w tym wykazu węzłów miejskich, oparta zostanie o metodologię 
zaproponowaną przez Komisję Europejską. W chwili obecnej nie jest znana zarówno 
data rozpoczęcia prac nad rewizją sieci TEN-T, jak i metodologia tych prac.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawny transport między elementami polskiej metropolii sieciowej jest 

warunkiem koniecznym jej optymalnego funkcjonowania. Wskazuje na to 
bezpośrednio Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), 
a także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz krajowy plan 
transportowy (KPT). Za kluczowe elementy metropolii sieciowej w Polsce 
uznać należy miasta uniwersyteckie oraz wojewódzkie jako posiadające 
funkcje ośrodków wyższego rzędu. To tam generowany jest potencjał spo-
łeczny, biznesowy, naukowy, kulturowy i technologiczny. Zrównoważony 
rozwój tych ośrodków zależny jest od szeregu działań wspomagających, 
a także wyposażających procesy lub potencjały wymiany w odpowiednie 
środki umożliwiające ich płynną realizację. Czołowym tego typu rozwiąza-
niem jest poprawa dostępności transportowej, a w szczególności zapewnie-
nie możliwości podróżowania w celach zawodowych (naukowych lub bizne-
sowych) pomiędzy tymi ośrodkami.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie do sytuacji, 
w której sprawne załatwienie spraw w ośrodku wyższego rzędu odbywało-
by się w cyklu jednodniowym.

Obsługa takich podróży niesie za sobą konieczność dostosowania połą-
czeń dalekobieżnych, w wariancie minimalnym zapewniającym co najmniej 
2 pary połączeń bezpośrednich do miast wojewódzkich i uniwersyteckich 
w zasięgu do 5 godzin podróży. Taka sieć byłaby uzupełniona o dogodną siat-
kę przesiadek z preferencją do przesiadek jednokrotnych i jednoperonowych.

W Polsce Zachodniej, w tym w woj. lubuskim, niestety nie są zachowa-
ne takie minimalne parametry komunikacyjne. Miasto wojewódzkie, jakim 
jest Zielona Góra, skomunikowane jest zaledwie z 2 miastami wojewódzkimi 
w najbliższym sąsiedztwie, czyli Poznaniem i Wrocławiem, i to w stopniu 
minimalnym. Nieakceptowalny jest również fakt, iż z Zielonej Góry można 
się dostać do Warszawy, stolicy kraju, jedynie za pomocą 2 bezpośrednich 
połączeń.

Szanowny Panie Ministrze, przyznać należy, iż odpowiednie skomuniko-
wanie z miastami wojewódzkimi czy ośrodkami akademickimi odgrywa istot-
ną rolę w rozwoju społecznym, a także gospodarczym naszego regionu i kraju.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania:

1. Czy kierowany przez Pana Ministra resort jest w posiadaniu danych 
statystycznych pokazujących zapotrzebowanie na korzystanie z usług trans-
portowych na trasach z Zielonej Góry do innych miast wojewódzkich? Jeżeli 
tak, to proszę, o ile to możliwe, o upublicznienie takich danych.

2. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa otrzymywało proś-
by od mieszkańców woj. lubuskiego w sprawie zwiększenia liczby połączeń 
z innymi ośrodkami wojewódzkimi? Jeżeli tak, proszę o ich opublikowanie, 
a także ustosunkowanie się do nich.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Sługockiego 

podczas 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r. przedstawiam następu-
jące informacje.

W rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, w porównaniu z poprzednią edycją roz-
kładu jazdy, zwiększyła się liczba połączeń międzywojewódzkich dofinansowanych 
przez ministra właściwego do spraw transportu. W przypadku relacji pociągów obsłu-
gujących Zieloną Górę uruchomiono dodatkową parę pociągów na odcinku Wrocław 
– Zielona Góra – Szczecin, w związku z tym od 10 grudnia br. pomiędzy Zieloną Górą 
a sąsiednimi miastami wojewódzkimi funkcjonuje następująca liczba codziennych po-
łączeń PKP Intercity SA:

– Zielona Góra – Szczecin – 3 pary pociągów,
– Zielona Góra – Wrocław – 4 pary pociągów,
– Zielona Góra – Poznań – 5 par pociągów.
Niezależnie od powyższego na ww. relacjach również przewoźnik Przewozy Regio-

nalne sp. z o.o., w ramach usług realizowanych na zamówienie samorządów woje-
wództw, uruchamia połączenia bezpośrednie:

– Zielona Góra – Szczecin – 2 pary pociągów,
– Zielona Góra – Wrocław – 8 par pociągów,
– Zielona Góra – Poznań – 4 pary pociągów.
Odnośnie do kwestii połączeń Zielonej Góry z Warszawą zwracam uwagę, że obo-

wiązujące rozporządzenie 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 mię-
dzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1151 z późn. zm.) – tzw. Plan Transportowy zakłada, że poziom minimalny oferty 
będzie zapewniał bezpośrednie pociągi (nie mniej niż 2 pary w dobie) pomiędzy War-
szawą a pozostałymi miastami wojewódzkimi. Wymóg ten jest obecnie spełniony, zaś 
zwiększenie liczby ww. połączeń zostanie rozważone po zakończeniu prac moderniza-
cyjnych na odcinku Warszawa – Poznań.

Odpowiadając na zawarte w oświadczeniu pytanie dotyczące posiadanych przez 
resort danych statystycznych o zapotrzebowaniu na korzystanie z usług transporto-
wych na trasach z Zielonej Góry do innych miast wojewódzkich informuję, że w ra-
mach zawartej z PKP Intercity SA umowy o świadczenie usług publicznych Minister-
stwo Infrastruktury i Budownictwa otrzymuje dane dotyczące liczby osób wsiadają-
cych i wysiadających na poszczególnych stacjach dla każdego pociągu uruchamianego 
na zamówienie ministra właściwego do spraw transportu. Materiał jest opracowywany 
przez przewoźnika na podstawie badań realizowanych trzy razy w roku. Ponadto prze-
woźnik na wniosek zamawiającego przekazuje również inne dane statystyczne, które 
uzyskuje m.in. z systemu sprzedaży.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że tego rodzaju dane, zastrzeżone jako tajemni-
ca przedsiębiorstwa, nie mogą zostać przedstawione w niniejszej odpowiedzi. Treści 
odpowiedzi na oświadczenia są podawane do publicznej wiadomości, zaś ujawnienie 
informacji tego rodzaju mogłoby negatywnie wpłynąć na rynkową pozycję przewoźnika 
PKP lntercity SA. Dane dotyczące wskaźników ekonomiczno-eksploatacyjnych, w tym 
kosztów i przychodów z usług oraz planów finansowych pociągów w konkretnych 



51. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. 109

okresach kursowania, nie są upubliczniane, a ich ujawnienie mogłoby spowodować 
wykorzystanie danych przez konkurujących przewoźników zarówno kolejowych, dro-
gowych, jak i lotniczych. W konsekwencji naruszony zostałby ważny interes przedsię-
biorstwa. Brak wiedzy po stronie operatora w zakresie tego typu danych dotyczących 
innych przewoźników przy jednoczesnym udostępnieniu takich danych do wiadomo-
ści publicznej przez spółkę stanowiłoby dla jej konkurentów źródło przewagi konku-
rencyjnej, w tym dałoby im korzyść przez zaoszczędzenie wydatków na pozyskanie 
danych rynkowych lub zwiększenie zysków i umożliwiłoby im dostosowanie swoich 
strategii do działalności przewoźnika.

W związku z pytaniem dotyczącym próśb od mieszkańców województwa lubuskie-
go w sprawie zwiększenia liczby połączeń z innymi ośrodkami wojewódzkimi infor-
muję, że w roku 2017 resort otrzymał jeden wniosek w sprawie zwiększania liczby 
ww. połączeń. W załączeniu przekazuję kopię korespondencji w tej sprawie.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień oraz liczę, że przedstawione 
informacje okażą się wystarczające i w pełni wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Andrzej Adamczyk

Załącznik 
Pismo ZASTĘPCY DYREKTORA 
DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA w MIiB

Odpowiedź

Warszawa, 29 grudnia 2017 r.

Szanowny Panie,
w związku z Pana wystąpieniem przedstawiam poniższe informacje w zakresie po-

łączeń kolejowych w województwie lubuskim oraz infrastruktury kolejowej.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dokonało analizy materiału zgroma-

dzonego w przedmiotowej sprawie.
W obecnie obowiązującym rocznym rozkładzie jazdy pociągów edycji 2017/2018 

istnieje poranne bezpośrednie połączenie z Zielonej Góry do Warszawy pociągiem TLK 
„Zielonogórzanin” odjeżdżającym ze stacji Zielona Góra o godzinie 5:45, przyjeżdżają-
cym do stacji Warszawa Centralna o godzinie 11:09. Natomiast kolejny bezpośredni 
pociąg do Warszawy odjeżdża ze stacji Zielona Góra o godzinie 15:26.

Odnosząc się do kwestii połączenia nocnego z Zielonej Góry do Warszawy uprzej-
mie wyjaśniam, że aktualnie ma miejsce tendencja polegająca na zmniejszaniu się 
liczby pociągów nocnych spowodowana głównie spadkiem popytu (szczególnie poza 
sezonem wakacyjnym). Zmniejszające się czasy podróży powodują, że docelowo jedy-
nie kilka relacji w kraju będzie obsługiwana również pociągami nocnymi.
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Drugim powodem ograniczenia liczby pociągów nocnych jest wyeksploatowanie 
taboru (wagony sypialne typu Goerlitz, wyprodukowano w latach 1977–1986, nato-
miast użytkowane przez PKP Intercity SA wagony kuszetki wyprodukowano w latach 
1976–1977). Pierwsze naprawy główne wagonów kuszetek bez gruntownej moderniza-
cji przeprowadzono w latach 1990–1995, drugie naprawy główne powinny zostać wy-
konane w latach 2012–2014 po około 40 latach eksploatacji, co jest nieuzasadnione 
z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Wagony nowe lub zmodernizowane 
kursują na nielicznych trasach. PKP Intercity SA obecnie nie planuje zakupu nowych 
wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia.

Odnosząc się do liczby bezpośrednich połączeń Zielonej Góry z największymi mia-
stami w Polsce informuję, że w opinii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
liczba ta jest optymalna z punktu widzenia możliwości finansowych organizatora 
przewozów, uwarunkowań związanych z infrastrukturą kolejową, dostępności taboru 
i innych czynników technicznych po stronie przewoźnika.

W kwestii przystanku kolejowego w Nowym Kisielinie wyjaśniam, że perony w No-
wym Kisielinie zostały zbudowane przez miasto Zielona Góra, które nadal jest ich wła-
ścicielem. Przedmiotowy przystanek nie został zgłoszony do obecnego rozkładu jazdy.

Odnosząc się do postulatu zmian nazw wskazanych przez Pana stacji kolejowych 
uprzejmie informuję, że do wniosku o zmianę nazwy stacji pasażerskiej należy dołą-
czyć uchwałę rady miasta lub gminy właściwych dla danej lokalizacji, które wyrażają 
opinię w zakresie wnioskowanej zmiany. Powyższa uchwała jest niezbędna ze względu 
na fakt pokrywania kosztów zmiany nazwy stacji przez wnioskodawcę. O powyższych 
uwarunkowaniach władze Zielonej Góry były informowane kilkukrotnie od 2014 r.

W dniu 6.12.2017 r. do PKP Polskie Linie Kolejowe SA (dalej: „PKP PLK”) wpłynęło 
oświadczenie nr LIX.5.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.11.2017 r. w sprawie 
wyrażenia opinii dla zmiany nazw stacji kolejowych Miasta Zielona Góra, które opiniuje 
pozytywnie zmianę nazw dla stacji: Przylep na Zielona Góra Przylep, Stary Kisielin na 
Zielona Góra Stary Kisielin oraz Zielona Góra na Zielona Góra Główna. Obecnie PKP PLK 
oczekuje na deklarację wnioskodawcy o pokryciu kosztów przedmiotowych zmian nazw.

Należy zaznaczyć, że zmiana nazwy stacji może zostać wprowadzona w terminie 
wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów. W związku z powyższym złożone 
wnioski będą rozpatrywane w okresie tworzenia założeń do nowego rozkładu jazdy.

W kwestii remontu stacji w Zielonej Górze uprzejmie informuję, że wysokość pe-
ronu wynosząca 55 cm jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867) oraz 
obowiązującymi standardami technicznymi i obowiązującymi w PKP PLK instruk-
cjami. Dodatkowa krawędź peronowa w stacji Zielona Góra została zaprojektowana 
w sposób optymalny względem zastanych warunków układu torowego oraz okolicznej 
zabudowy. W projekcie przewidziana została także przyszła budowa windy osobowej 
oraz pochylni pieszo-rowerowej.

Odnosząc się do zagadnienia systemu SDIP zainstalowanego na stacji Zielona 
Góra wyjaśniam, iż jest to system prototypowy na skalę całej sieci kolejowej zarządza-
nej przez PKP PLK {docelowo ma być stosowany w całym kraju) i znajduje się w fazie 
testów. W trakcie testów występują błędy systemowe, na przykład wskazany przypa-
dek prezentacji na wyświetlaczach krawędziowych tylko jednego z trzech pociągów 
stojących przy jednej krawędzi peronowej. Problem jest obecnie rozwiązywany. Doce-
lowo na wyświetlaczu krawędziowym wyświetlana będzie informacja dokładnie o tym 
pociągu, którego skład został przypisany do sektora właściwego dla wyświetlacza. Re-
alizacja powyższego działania planowana jest do czasu wprowadzenia kolejnej edycji 
zastępczego rozkładu jazdy1, która będzie obowiązywała od dnia 11 marca 2018 r.

1 W świetle zapisów Regulaminu Sieci 2017/2018 opracowanego przez zarządcę infrastruktury 
Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zastępczy rozkład jazdy (ZRJ) to rozkład jazdy po-
ciągów opracowany w ramach zmiany rozkładu jazdy pociągów, wynikającej z planowanych 
inwestycji, remontów lub utrzymania linii kolejowych, w której nie są rozpatrywane wnioski 
o przydzielenie tras pociągów.
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Natomiast problem błędnie wygłaszanej nazwy stacji Frankfurt/Oder został wy-
eliminowany w dniu 8.09.2017 r. Od tego dnia nazwa stacji jest wygłaszana bez 
ukośnika. Odnosząc się do kwestii niezgodności w czasie wygłaszanego komunikatu 
względem stanu rzeczywistego informujemy, że ewentualne nieprawidłowości w tym 
zakresie są efektem błędu popełnionego przez operatora konsoli CSDIP, który ma 
możliwość skorygowania informacji w wygłaszanym komunikacie lub wstrzymania 
jego wygłoszenia.

W kwestii budowy nowych przystanków kolejowych na terenie miasta Zielona 
Góra informuję, że ze strony Miasta Zielona Góra jako organizatora przewozów oraz 
przewoźników kolejowych nie zostały podjęte konkretne inicjatywy dotyczące budowy 
nowych przystanków na terenie miasta.

Odnosząc się do zarzutu braku schodów ruchomych oraz zepsutej windy uprzej-
mie wyjaśniam, że stacja Zielona Góra nie spełnia warunków niezbędnych do budowy 
schodów ruchomych, które wymagają zamkniętej przestrzeni. Ponadto schody rucho-
me nie mogą być wykorzystywane przez osoby niedowidzące, niewidome oraz pasa-
żerów z wózkami dziecięcymi. W związku z powyższym w stacji Zielona Góra zabudo-
wane zostały windy osobowe. Awaria wind jest wynikiem zalania tunelu do poziomu 
stropu wodą deszczową na skutek braku właściwej kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta. W związku z zalaniem uszkodzone zostały podzespoły elektroniczne wind. Po-
nowne uruchomienie wind jest spodziewane w styczniu 2018 r.

Rozpoczęte zostały prace budowlane mające na celu wydłużenie istniejącego tune-
lu do ul. Towarowej wraz z budową kolejnej windy oraz pochylni pieszo-rowerowych 
prowadzących do tunelu.

W kwestii rozwiązania związanego z obsługą przystanków na żądanie wyjaśniam, 
że ze względu na brak odpowiednich uregulowań w Polsce, takie rozwiązanie w na-
szym kraju nie jest stosowane.

Ponadto informuję, że do PKP PLK nie wpłynęły wnioski przewoźników kolejowych 
w sprawie instalacji biletomatów na peronach stacji Zielona Góra.

W związku z pytaniem dotyczącym funkcjonowania baru lub restauracji na dwor-
cu Zielona Góra informuję, że prowadzenie lokali gastronomicznych stanowi działal-
ność komercyjną przedsiębiorstw, natomiast kwestie dotyczące najmu powierzchni 
leżą w gestii zarządcy dworca, tj. spółki Polskie Koleje Państwowe SA.

W kwestii zadaszenia nad peronami wyjaśniam, że wiaty siedziskowe umieszczone 
na peronach stacji Zielona Góra są rozwiązaniem tymczasowym. Instalacja wiat sek-
torowych jest planowana w 2018 r. Wykonawca prac związanych z budową nowego 
zadaszenia został już wybrany i obecnie opracowuje niezbędną dokumentację.

Odnosząc się do kwestii peronu, który nie jest wykorzystywany informuję, że łącz-
nik między peronami nr 1 i 3 stanowi przejście między peronami, a nie oddzielny 
peron. W związku z powyższym na krawędzi łącznika zostało ustawione ogrodzenie. 
Przedmiotowy łącznik nie może być peronem z uwagi na lokalizację rozjazdów, urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym oraz semaforów.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji, dziękując jednocześnie za 
zaangażowanie w sferze kolejowych przewozów pasażerskich. Liczę, że powyższe infor-
macje okażą się wystarczające i w pełni wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
Departament Kolejnictwa 
Jakub Kapturzak
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 
oraz do dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Działając w imieniu społeczności lokalnych sołectw (…) i (…) w gminie 

(…), woj. zachodniopomorskie, zwracam się z prośbą o zapoznanie się z do-
kumentacją służbową dotyczącą zwolnienia dyscyplinarnego J.O., leśnicze-
go Leśnictwa (…), i skorzystanie z prawa złagodzenia kary, która w odczuciu 
społecznym jest nieadekwatna do czynu, jakiego dopuścił się leśniczy. Czyn 
ten polegał na pozyskaniu drewna z powszechnie znanym zamiarem wyko-
rzystania na dwa krzyże przydrożne, o wymianę których od dawna prosili 
mieszkańcy wsi. Z tego powodu list do Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych (w załączeniu) podpisali mieszkańcy obu wsi.

Pan J.O. nie kwestionuje zarzutu, sam przyznał się do winy i wskazał 
miejsce, w którym pozyskał drewno, nie sądził jednak, że czyn ten zostanie 
potraktowany jako pospolita kradzież, a wymierzający karę nie znajdą nic 
na obronę pracownika, który w środowisku cieszy się nieposzlakowaną opi-
nią i znany jest jako zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności pracow-
nik Lasów Państwowych i obywatel.

Jesteśmy przekonani, że Pan Minister i Pan Dyrektor docenią wielolet-
nią działalność społeczną pana O. na rzecz edukacji przyrodniczej, za którą 
został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także odzna-
czeniami resortowymi za wzorową pracę i zasługi dla łowiectwa. Działania 
w obronie leśniczego podjęte przez sołtysów wsi (…) i (…), a także probosz-
cza parafii w (…), poparte ponad stu podpisami mieszkańców, świadczą 
o uznaniu dla jego działalności społecznej i obywatelskiego zaangażowania.

Mając na uwadze odczucie społeczne w przedmiotowej sprawie, w peł-
ni popieram prośbę mieszkańców skierowaną do Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. Proszę o ponowne rozpa-
trzenie sprawy z uwzględnieniem intencji czynu i dotychczasowej opinii na 
temat działalności pana J.O.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark

Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 3.01.2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 r. znak: BPS/043-51-1414-MŚ/17 

przesyłające oświadczenie senator Grażyny Sztark złożone podczas 51. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego J.O., 
leśniczego leśnictwa (…) w Nadleśnictwie (…), po uzyskaniu wyjaśnień od Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, uprzejmie przesyłam poniższe informacje.

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę z panem J.O. w trybie art. 52 §1 pkt 1 i 2 
Kodeksu pracy było ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, 
w szczególności odniesienie pozyskanego surowca drzewnego na inną pozycję niż 
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miejsce cięcia oraz popełnienie przestępstwa kradzieży drewna dębowego, o łącznej 
masie 5,596 m3  i wartości 6296,65 zł na szkodę pracodawcy. Powyższe fakty unie-
możliwiają dalsze zatrudnienie pana J.O. na zajmowanym stanowisku.

W toku działań wewnętrznych w dniach 20–26 października 2017 r. Grupa Inter-
wencyjna Straży Leśnej kontrolując teren Leśnictwa (…) w poszukiwaniu pniaków, 
z których pochodziło zabezpieczone drewno dębowe wielkowymiarowe stwierdziła, że 
w oddziale 343c znajdują się pniaki pochodzące z tegorocznej ścinki drewna wielko- 
i średniowymiarowego (dąb i buk), niezaewidencjonowane w Systemie Informatycz-
nym Lasów Państwowych, w oddz. 344a znajduje się ok. 20 pniaków pochodzących 
z tegorocznej ścinki drewna (olcha, dąb i buk), niezaewidencjonowane w Systemie 
Informatycznym Lasów Państwowych oraz w oddz. 328d znajdują się tylko 3 tegorocz-
ne pniaki po wyciętych drzewach, podczas gdy w Systemie Informatycznym Lasów 
Państwowych jest wykazane pozyskanie 20,07 m3 drewna dębowego.

Pan J.O. podczas przesłuchania w dniu 25 października 2017 r. przyznał się do 
wycinki drzew dębowych w oddz. 344. Jako leśniczy zdawał sobie sprawę, że zabrał 
drewno z lasu nielegalnie i według obowiązującego prawa dokonał kradzieży. W dniu 
31 października 2017 r. Nadleśnictwo (…) powyższą sprawę przekazało do Prokuratu-
ry Rejonowej w Koszalinie, a w dniu 17 listopada 2017 r. Nadleśnictwo (…) otrzymało 
pozew z Sądu Pracy w Kołobrzegu w sprawie o przywrócenie do pracy pana J.O.

W związku z powyższym dalsza ocena zdarzenia będzie możliwa po zakończeniu 
postępowań przez organy ścigania oraz Sąd Pracy.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Pełnomocnik Ministra 
ds. Puszczy Białowieskiej 
Andrzej Antoni Konieczny

Odpowiedź 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 21 grudnia 2017 r.

Sz. P. 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 r., znak BPS/043-51-1414-LP/17 
związane ze złożeniem oświadczenia przez Senator Grażynę Sztark podczas 51. posie-
dzenia Senatu RP, dotyczące działań Leśniczego Leśnictwa (...) w Nadleśnictwie (…), 
informuję jak niżej:

1. Przyczyną rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 §1 pkt 1 i 2 ustawy 
Kodeks pracy jest ciężkie naruszenie przez Leśniczego Leśnictwa (…) podsta-
wowych obowiązków pracowniczych, w szczególności odnoszenie pozyskanego 
surowca na inną pozycję niż miejsce cięcia, oraz popełnienie przestępstwa kra-
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dzieży drewna dębowego, o łącznej masie 5,596 m3 i wartości 6296,65 zł, na 
szkodę pracodawcy, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym 
stanowisku.

2. W dniach 20–26 października 2017 r. Grupa Interwencyjna Straży Leśnej kon-
trolując teren Leśnictwa (…) w poszukiwaniu pniaków, z których pochodzi za-
bezpieczone drewno dębowe wielkowymiarowe stwierdziła, że:
– w oddz. 343c znajdują się pniaki pochodzące z tegorocznej ścinki drewna 

wielko- i średniowymiarowego (Db i Bk), niezaewidencjonowanej w Systemie 
Informatycznym Lasów Państwowych,

– w oddz. 344a znajduje się ok. 20 pniaków pochodzących z tegorocznej ścinki 
drewna (Ol, Db i Bk), niezaewidencjonowanej w Systemie Informatycznym 
Lasów Państwowych;

– w oddz. 328d znajdują się tylko 3 tegoroczne pniaki po wyciętych drzewach, 
podczas gdy w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych jest wykaza-
ne pozyskanie 20,07 m3 (Db WC0 i WD); brak wykazanego w Systemie Infor-
matycznym Lasów Państwowych drewna stosowego.

3. Pan J.O., podczas przesłuchania w dniu 25 października 2017 r., przyznał się 
do wycinki drzew dębowych w oddz. 344. Jako leśniczy zdawał sobie sprawę, 
że zabrał drewno z lasu nielegalnie i według obowiązującego prawa dokonał 
kradzieży.

4. W dniu 31 października 2017 r. Nadleśnictwo (…) powyższą sprawę przekazało 
do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

5. W dniu 17 listopada 2017 r. Nadleśnictwo (…) otrzymało pozew z Sądu Pracy 
w Kołobrzegu w sprawie o przywrócenie do pracy pana J.O.

W związku z powyższym dalsza ocena zdarzenia będzie możliwa po zakończeniu 
postępowań przez organy ścigania oraz Sąd Pracy.

z upoważnienia 
DYREKTORA GENERALNEGO 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Główny Inspektor LP 
Edward Hałada
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Oświadczenie senatora Aleksandra Szweda

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej realizacji programu 500+ 

w 2017 r., tj. wskazanie: ile rodzin zostało objętych świadczeniem, ile dzieci, 
w jakiej wysokości środki przekazano na jego realizację. Szczególnie prosił-
bym o uwzględnienie danych dotyczących gmin z 3 powiatów: kłodzkiego, 
dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE 
RODZINY, PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 20 grudnia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie z dnia 13 grudnia br. senatora Alek-

sandra Szweda, znak: BPS/043-51-1415/17, złożone podczas 51. posiedzenia Sena-
tu RP w sprawie wysokości środków przekazywanych na realizację Programu „Rodzi-
na 500+”, uprzejmie wyjaśniam.

We wrześniu br. w Programie „Rodzina 500+” uczestniczyło 2,619 mln rodzin. 
Do świadczenia 500+, w tym do dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałto-
wanej kwoty w pieczy zastępczej, było uprawnionych 3,995 mln dzieci, co oznacza ich 
57,9% udział wśród wszystkich dzieci w wieku do 18 roku życia.

W 2017 r., tj. od stycznia do września na program wydatkowano 18 201 mln zł, 
z tego 17 723 mln zł na świadczenia wychowawcze, 212 mln zł na dodatki wycho-
wawcze (dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej), 265 mln zł na koszty obsługi 
świadczenia wychowawczego i 1,5 mln zł na koszty obsługi dodatków wychowawczych. 
Dane dotyczące nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 
br. będą dostępne po wydaniu wszystkich decyzji przez gminne organy właściwe.

Odnosząc się do gmin z powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, 
realizacja programu we wrześniu została przedstawiona w tabeli poniżej.
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Powiat Gmina

Liczba 
rodzin 

uczestni- 
czących 

w progra- 
mie

Liczba 
dzieci 

uprawnio- 
nych do- 
świadcze- 
nia wycho- 
wawczego

Wydatki 
na wypłatę 
świadczeń 
wychowaw- 

czych 
w okresie 
I-IX 2017 
(w mln zł)

Liczba 
dzieci 

w pieczy 
zastępczej 

uprawniona 
do dodatków 
wychowaw- 

czych

Wydatki 
na wypłatę 
dodatków 

wychowaw- 
czych w pie- 
czy zastęp- 
czej w okre- 

sie I-IX 
(w mln zł)

d
zi

er
żo

n
io

w
sk

i

UM Bielawa 1 627 2 363 10,8

219 0,38

UM Dzierżoniów 1 858 2 688 12,2
UG Dzierżoniów 586 884 4,0

UG Łagiewniki 481 738 3,4

UMiG Niemcza 311 488 2,2
UM Pieszyce 595 926 4,2
UM Piława Górna 401 641 2,9

k
ło

d
zk

i

UMiG Bystrzyca Kłodzka 1 034 1 557 7,3

317 1,57

UM Duszniki-Zdrój 229 343 1,6
UM Kłodzko 1 410 2 022 9,0
UG Kłodzko 1 118 1 680 7,6
UM Kudowa-Zdrój 464 692 3,8
UMiG Lądek-Zdrój 437 651 3,0
UG Lewin Kłodzki 118 196 0,9
UMiG Międzylesie 385 614 2,8
UM Nowa Ruda 1 076 1 628 7,4
UG Nowa Ruda 600 903 4,1
UM Polanica-Zdrój 326 460 2,0
UMiG Radków 525 829 3,8
UMiG Stronie Śląskie 406 637 2,7
UMiG Szczytna 423 637 2,9

zą
b
k
ow

ic
k
i

UMiG Bardo 294 428 1,9

170 0,73

UG Ciepłowody 207 311 1,4
UG Kamieniec Ząbkowicki 494 760 3,5
UG Stoszowice 364 545 2,4
UMiG Ząbkowice Śląskie 1 307 1 984 8,9
UMiG Ziębice 1 070 1 662 7,6
UMiG Złoty Stok 265 393 1,8

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Bartosz Marczuk
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Oświadczenie senatora Aleksandra Szweda

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej realizacji programu „Leki 75+”, 

tj. wskazanie, jak przebiegała realizacja programu w roku 2017, oraz prze-
kazanie prognozy na przyszły rok wraz z listą leków refundowanych.

Szczególnie prosiłbym o uwzględnienie danych dotyczących szacun-
kowej liczby osób po siedemdziesiątym piątym roku życia korzystających 
z programu „Leki 75+” z terenu trzech powiatów: kłodzkiego, dzierżoniow-
skiego i ząbkowickiego.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed

Odpowiedź

Warszawa, 2018.01.04

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Szweda na 

51. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. w sprawie darmowych leków dla 
osób, które ukończyły 75 rok życia, uprzejmie informuję co następuje.

W pierwszym roku funkcjonowania programu bezpłatnych leków dla seniorów, 
w okresie od 1 września 2016 r. do 30 października 2017 r. na terenie całego kraju 
wydano pacjentom leki w ilości blisko 49 milionów opakowań o wartości dotacji Mi-
nisterstwa Zdrowia równej 515 544 807,18 zł oraz refundacji ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia w wysokości 611 829 057,98 zł.

Od dnia wejścia w życie darmowych leków dla seniorów, którzy ukończyli 75 rok 
życia, tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. na terenie całego 
kraju z programu skorzystało 2 294 529 osób.

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 października 2017 r. w powiecie dzierżoniow-
skim z przedmiotowego programu skorzystało 6 886 osób, które ukończyły 75 rok 
życia. Natomiast w powiecie kłodzkim skorzystało 10 069 pacjentów i w powiecie ząb-
kowickim 3 641 pacjentów.

Aktualnie wykaz bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 1656 pozycji leków.
Od września 2016 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych leków z 30% pozio-

mem odpłatności, stosowanych w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym, cho-
robą niedokrwienną serca, chorobą zakrzepowo-zatorową, astmą i przewlekłą obtura-
cyjną chorobą płuc, cukrzycą, depresją i chorobami otępiennymi.

Następnie wykaz był rozszerzany w sposób następujący:
1) od 1 stycznia 2017 r. pacjentom 75+ zapewniono dostęp do bezpłatnych wszyst-

kich preparatów insulin ludzkich i analogów insulinowych znajdujących się 
w wykazie leków refundowanych; ponadto do wykazu dodano nowoczesne leki 
do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkin-
sona oraz pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
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2) od 1 marca 2017 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych wszystkich le-
ków refundowanych stosowanych w jaskrze, podstawowego leku stosowanego 
u chorych z chorobą Parkinsona oraz nowoczesnego leku stosowanego w hiper-
cholesterolemii, która utrzymuje się pomimo leczenia podstawowego;

3) od 1 maja 2017 r. do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisano leki sto-
sowane w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym. Skutkiem 
tego pacjenci 75+ mają rozszerzony dostęp do bezpłatnych leków ze wszystkich 
pięciu grup leków z wykazu leków refundowanych stosowanych w chorobie 
niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym;

4) od 1 listopada 2017 r. wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest powiększony 
o leki stosowane w przeroście gruczołu krokowego.

Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz konieczność monitorowania wy-
datków związanych z projektem tzw. Leki 75+, w obecnej chwili nie można sprecy-
zować czy wykaz w przyszłości nadal będzie rozszerzany i w jakim stopniu. Jest to 
uzależnione wprost od przyszłego zużycia leków już obecnych w tym wykazie.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Marcin Czech
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Oświadczenie senatora Jerzego Wcisły

skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy, 
do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

oraz do pełniącej obowiązki prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
pełnomocnika do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

„Wody Polskie” Iwony Kozy

Szanowna Pani Prezes! Szanowni Panowie Ministrowie!
Od 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna swoje funkcjonowanie nowa instytucja, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Pełnomocnikiem do spraw 
organizacji tej instytucji została pani Iwona Koza, a Wody Polskie będą podle-
gały ministerstwu środowiska. O ile ogólne założenia tego procesu są znane, 
o tyle konkretne decyzje, przede wszystkim dotyczące osób zatrudnionych 
w strukturach podlegających przekształceniu, są ciągle niejasne.

Między innymi jest tak, że wielu pracowników istniejących urzędów że-
glugi śródlądowej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej nie wie, 
w jakiej instytucji i w jakim mieście będą zatrudnieni. Nie wiedzą tego tak-
że pracownicy zarządów melioracji. Jest to bardzo niepokojąca informacja 
z punktu widzenia pracowników, którym należy się wcześniejsza informacja 
o ich przyszłym losie. Dla wielu decyzja o przeniesieniu na inne stanowisko 
albo do innego miasta może mieć życiowe znaczenie. Nie mogą się o tym do-
wiadywać w ostatniej chwili.

Także z punktu widzenia sprawności działania przyszłych urzędów że-
glugi śródlądowej bardzo ważne jest, czy przewidywane zmiany zagwaran-
tują wykonywanie nałożonych zadań. Niestety, nadal brakuje fundamental-
nego dokumentu o drogach wodnych szczególnego znaczenia i podziale tych 
wód na poszczególne urzędy żeglugi śródlądowej.

Wobec tych wszystkich niejasności i braku zasadniczych decyzji na 3 ty-
godnie przed datą wejścia w życie nowej organizacji zarządzania drogami 
wodnymi i żeglugą śródlądową proszę o wyjaśnienie tychże wątpliwości 
i o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jakim drogom wodnym nadany zostanie status dróg specjalnego zna-
czenia? I kiedy wydane zostanie stosowne rozporządzenie?

2. Dlaczego proces osobowego kształtowania nowych instytucji będą-
cych efektem przyjętego prawa wodnego i jego pochodnych trwa tak długo? 
Kiedy zostanie zakończony? Ilu pracowników obecnych struktur RZGW i UŻŚ 
musi liczyć się z tym, że otrzyma oferty pracy w innym mieście lub nie otrzy-
ma jej wcale?

3. Kiedy pracownicy reformowanych lub likwidowanych jednostek do-
wiedzą się, gdzie i na jakich warunkach będą pracowali albo że nie będą 
pracowali?

4. W jakich punktach tego procesu stanowiska ministerstw środowiska 
oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej się różnią?

W związku z sytuacją, w której przedstawiane procesy i problemy zwią-
zane są z 2 ministerstwami oraz dotyczą nowej, tworzonej właśnie instytu-
cji, proszę o odpowiedź każdą ze stron – w zakresie Waszych kompetencji.

Jerzy Wcisła

Odpowiedź 
p.o. PREZESA KRAJOWEGO ZARZĄDU 
GOSPODARKI WODNEJ
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Odpowiedź 
MINISTRA 
GOSPODARKI MORSKIEJ 
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Warszawa, 5 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Wcisłę podczas 

51. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2017 r., poniżej przedkładam odpowiedź 
na zadane pytania.

Ad I. Jakim drogom wodnym nadany zostanie status dróg specjalnego zna-
czenia? I kiedy wydane zostanie stosowne rozporządzenie?

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych 
o szczególnym znaczeniu transportowym (RD 308) w dniu 18 grudnia 2017 r. został 
przekazany przez Ministra Środowiska do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji 
publicznych i opiniowania. Przedmiotowy projekt został umieszczony m.in. na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji. W opracowanym przez Ministra Środowiska projekcie 
znalazły się następujące drogi wodne:

1) Kanał Gliwicki (długość 39,6 km);
2) Kanał Kędzierzyński (długość 5,6 km);
3) Rzeka Odra od połączenia z Kanałem Gliwickim w miejscowości Kędzierzyn-

-Koźle do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jezio-
ra Dąbie (długość 660,7 km);

4) Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z mor-
skimi wodami wewnętrznymi (długość 36,6 km);

5) Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią 
(długość 2,8 km);

6) Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morski-
mi wodami wewnętrznymi (długość 2,9 km);

7) Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi (tor Główny o dłu-
gości 9,5 km oraz 5 km torów bocznych);

8) Rzeka Wisła od miejscowości Płock do granicy z morskimi wodami wewnętrzny-
mi (długość 309,3 km);

9) Rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z mor-
skimi wodami wewnętrznymi (długość 11,5 km);

10) Kanał Jagielloński (długość 4,7 km);
11) Rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego (długość 

25,4 km);
12) Rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego (długość 62 km).
W ramach uzgodnień międzyresortowych Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej wniósł uwagi do projektu, wskazując o które dodatkowe drogi wodne 
powinien zostać uzupełniony projekt. Uwagi te dotyczyły w szczególności ujęcia w roz-
porządzeniu następujących dróg wodnych:

– górnego odcinka rzeki Wisły,
– odcinka rz. Wisły od miejscowości Dęblin do miejscowości Płock,
– połączenia Odra-Wisła.
Wskazanie szczegółowego harmonogramu prac nad rozporządzeniem jest we wła-

ściwości Ministra Środowiska, wnioskodawcy przedmiotowego projektu.
Ad II. Dlaczego proces osobowego kształtowania nowych instytucji będących 

efektem przyjętego prawa wodnego i jego pochodnych trwa tak długo? Kiedy zo-
stanie zakończony? Ilu pracowników obecnych struktur RZGW i UŻŚ musi liczyć 
się z tym, że otrzyma oferty pracy w innym mieście lub nie otrzyma jej wcale?
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Kwestia przeniesienia pracowników z regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
do Wód Polskich i urzędów żeglugi śródlądowej jest niezwykle istotna z punktu widze-
nia konieczności zapewnienia właściwego poziomu wykonywania dotychczasowych 
obowiązków przez nowe podmioty, a sam proces uzgodnień stosunkowo długi i skom-
plikowany. Należy zwrócić uwagę, że podział pracowników nie powinien stanowić do-
datkowego obciążenia dla budżetu państwa, a dotychczasowi pracownicy powinni za-
pewnić możliwość funkcjonowania obydwu instytucji. Problemem w zakresie podziału 
pracowników stanowi również fakt, że w obecnie funkcjonujących strukturach gospo-
darki wodnej istnieje znaczący niedobór kadrowy. Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej liczy, że przedmiotowy proces zostanie w najbliższym czasie 
zakończony.

Z punktu widzenia administracji żeglugi śródlądowej kluczowa jest reorganiza-
cja urzędów żeglugi śródlądowej i przygotowanie ich do nowych działań. Na dzień 
dzisiejszy w resorcie żeglugi śródlądowej zostały opracowane nowe statuty siedmiu 
urzędów żeglugi śródlądowej, dostosowujące te jednostki do wykonywania nowych za-
dań. Dodatkowo przygotowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o żegludze 
śródlądowej, który został pozytywnie rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów 
i w najbliższych dniach zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 
Przedmiotowy projekt zakłada wzmocnienie trzech z urzędów żeglugi śródlądowej, 
zaś pozostałych pięciu przekształcenie w ich delegatury. Takie rozwiązanie pozwoli 
przy minimalizacji środków ułatwić realizacje nakładanych zadań. Ustawa zakłada, 
że wszyscy pracownicy przekształcanych w delegatury urzędów żeglugi śródlądowej 
z mocy prawa staną się pracownikami urzędów żeglugi śródlądowej i będą wykonywać 
swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy.

Ad III. Kiedy pracownicy reformowanych lub likwidowanych jednostek dowie-
dzą się, gdzie i na jakich warunkach będą pracowali albo że nie będą pracowali?

Kwestię przeniesienia pracowników likwidowanych jednostek reguluje ustawa 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy. Zgodnie z postanowieniami art. 539 ust. 5 ustawy, Prezes Krajowego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej zawiadamia pracowników o treści uzgodnionego wykazu pra-
cowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy staną się pracownikami 
urzędów żeglugi śródlądowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty uzgodnienia 
wykazu.

Ad IV. W jakich punktach tego procesu stanowiska ministerstw środowiska 
oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej się różnią?

Rozbieżność ministrów w przedmiotowym procesie odnosi się w szczególności do 
wykazu dróg wodnych, które powinny być uwzględnione w rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transporto-
wym. Ostateczny kształt przedmiotowego rozporządzenia wpływa m.in. na ostateczną 
ilość pracowników, którzy powinni zostać przeniesieni z regionalnego zarządu gospo-
darki wodnej do urzędów żeglugi śródlądowej. Determinuje również podział mienia 
niezbędnego do utrzymania wskazanych śródlądowych dróg wodnych.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
Jerzy Materna 
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Warszawa, 5 stycznia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane, przy piśmie z dnia 13 grudnia 2017 r., znak: BPS/043- 

-51-1419-PSMŚ/17, oświadczenie senatora Jerzego Wcisły, w sprawie funkcjonowa-
nia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – dalej „Wody Polskie”, w tym 
warunków zatrudnienia osób mających stać się pracownikami Wód Polskich.

1) Jakim drogom wodnym nadany zostanie status dróg specjalnego znaczenia? 
I kiedy wydane zostanie rozporządzenie?
Uprzejmie informuję, że trwają prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi 
do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) 
– dalej „Prawo wodne”, a w szczególności do rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transporto-
wym. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 193 
ust. 7 ustawy Prawo wodne. Projekt przedmiotowego rozporządzenia został 
przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych i opi-
niowania z terminem zgłaszania uwag do dnia 22 grudnia 2017 r. Aktualnie 
trwa analiza zgłoszonych uwag. W samym projekcie rozporządzenia została 
przedstawiona lista dróg wodnych, które mają uzyskać szczególny status (pro-
jekt w załączeniu). Projekt rozporządzenia zostanie przekazany dalej w szcze-
gólności do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz do rozpatrze-
nia przez Radę Ministrów. Planuje się, że przedmiotowe rozporządzenie wejdzie 
w życie w lutym 2018 r.

2) Dlaczego proces osobowego kształtowania nowych instytucji będących efektem 
przyjętego prawa wodnego i jego pochodnych trwa tak długo? Kiedy zostanie za-
kończony? Ilu pracowników obecnych struktur RZGW i UŻŚ musi liczyć się z tym, 
że otrzyma oferty pracy w innym mieście lub nie otrzyma jej wcale?
Terminy dla ustalenia obsady kadrowej Wód Polskich wynikają z procedur za-
wartych w ustawie Prawo wodne oraz z ogólnych zasad ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), dalej Kodeks 
pracy. W szczególności dotyczy to stanowisk zarządczych, które są możliwe do 
obsadzenia dopiero po 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 542 ustawy Prawo wod-
ne, zważając na termin zawiadomienia pracowników urzędów i wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych (określony do dnia wejścia w życie 
ustawy tj. do dnia 1 stycznia 2018 r.), można przypuszczać, że proces osobo-
wego kształtowania obsady kadrowej Wód Polskich w zakresie pracowników 
przejmowanych zakończy się wraz z końcem lutego 2018 r.
Resort środowiska nie posiada informacji dotyczących pracowników obec-
nych struktur Urzędów Żeglugi Śródlądowej. W odniesieniu do pracowników 
obecnych struktur regionalnych zarządów gospodarki wodnej, art. 539 usta-
wy Prawo wodne nie dopuszcza do zaistnienia sytuacji nieotrzymania oferty 
pracy wcale. W chwili obecnej nie jest znana ostateczna liczba pracowników, 
którzy otrzymają ofertę pracy w innym mieście niż dotychczas, jest to uza-
leżnione w szczególności od faktycznego stawienia się do pracy w Wodach 
Polskich osób przychodzących z urzędów i wojewódzkich samorządowych 
jednostek.

3) Kiedy pracownicy reformowanych lub likwidowanych jednostek dowiedzą się, 
gdzie i na jakich warunkach będą pracowali albo że nie będą pracowali?
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W zakresie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów go-
spodarki wodnej pracownicy otrzymali już informacje o przyszłym pracodawcy. 
Pracownicy zarządów melioracji, starostw powiatowych i urzędów marszałkow-
skich powiadamiani są na bieżąco. Ponadto należy podkreślić, że większość 
przejmowanych pracowników będzie świadczyła pracę w dotychczasowym miej-
scu, pod warunkiem udostępnienia siedziby dla Wód Polskich. Warunki pracy 
zostaną określone po ukonstytuowaniu się struktury organizacyjnej Wód Pol-
skich (po 1 stycznia 2018 roku).

4) W jakich punktach tego procesu stanowiska ministerstw środowiska oraz gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej się różnią?
Przepisy określające proces przejścia pracowników do innych urzędów zostały 
przedstawione w art. 539–542 ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z art. 539 ust. 3 ustawy Prawo wodne w terminie 14 dni od dnia wej-
ścia w życie niniejszego przepisu Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-
nej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej opracują i prze-
każą ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej wykaz pracowników 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w którym wskażą zakresy czynności 
wykonywanych przez tych pracowników oraz zajmowane przez nich stanowi-
ska. Jednocześnie na podstawie ww. wykazu w terminie 14 dni Prezes Krajowe-
go Zarządu Gospodarki Wodnej i minister właściwy do spraw żeglugi śródlądo-
wej opracują i uzgodnią wykaz pracowników regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej, którzy staną się pracownikami urzędów żeglugi śródlądowej, uwzględ-
niając zakres wykonywanych przez tych pracowników czynności oaz zajmowa-
ne przez nich stanowiska, oraz przyporządkują w tym wykazie poszczególnych 
pracowników do właściwych urzędów żeglugi śródlądowej, uwzględniając po-
trzeby tych urzędów (art. 539 ust. 4 ustawy Prawo wodne). Z dniem wejścia 
w życie ustawy pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej objęci 
opracowanym i uzgodnionym wykazem, stają się z mocy prawa pracownikami 
właściwych urzędów żeglugi śródlądowej, na zasadach określonych w art. 3 
Kodeksu pracy.
Zgodnie z art. 540 ustawy Prawo wodne w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życie niniejszego przepisu Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
opracuje i przekaże ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz 
ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej wykaz pracowników Kra-
jowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jednostek organizacyjnych utworzo-
nych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przejmowanych 
przez urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki 
wodnej, urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw żeglugi 
śródlądowej oraz Wody Polskie, uwzględniając ich dotychczasowe przygoto-
wanie zawodowe i zakres wykonywanych czynności, w którym przyporządkuje 
poszczególnych pracowników do urzędu zapewniającego obsługę ministra wła-
ściwego do spraw gospodarki wodnej, urzędu zapewniającego obsługę ministra 
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej albo Wód Polskich. Wykaz ten jest 
zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz mi-
nistra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej (art. 540 ust. 3 ustawy Prawo 
wodne). W terminie 14 dni od zatwierdzenia wykazu Prezes Krajowego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej zawiadamia pracowników, o których mowa w art. 540 
ust. 1 ustawy Prawo wodne, o treści zatwierdzonego wykazu w formie pisemnej. 
Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, ujęci w zatwierdzonym wykazie, stają się z mocy 
prawa pracownikami odpowiednio urzędu zapewniającego obsługę ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej, albo urzędu zapewniającego obsługę 
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, albo Wód Polskich (art. 540 
ust. 5 ustawy Prawo wodne).
Art. 541 ustawy Prawo wodne dotyczy pracowników urzędu zapewniającego ob-
sługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej przejmowanych przez 
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Wody Polskie, natomiast art. 542 ustawy Prawo wodne dotyczy pracowników 
urzędów marszałkowskich oraz kierowników wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych realizujących zadania marszałków województw 
określonych w uchylanej ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1121).
Wobec powyższego, ustawa Prawo wodne określa zakres współpracy z mini-
strem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie wykazu pracowni-
ków realizujących dotychczas zadania w regionalnych zarządach gospodarki 
wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz jednostkach organizacyj-
nych utworzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tym 
samym resort środowiska nie posiada informacji dotyczących pracowników 
obecnych struktur Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Mariusz Gajda

Projekt z dnia 12.12.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW

z dnia...................2017 r.

w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Na podstawie art. 193 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 
poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Rozporządzenie określa śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu 
transportowym.

2. Wykaz śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 
jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PREZES RADY MINISTERÓW
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Załącznik 
do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia............. 
2017 r. (poz. ...)

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM 
ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

1) Kanał Gliwicki (długość 39,6 km):
2) Kanał Kędzierzyński (długość 5,6 km);
3) rzeka Odra od połączenia z Kanałem Gliwickim w miejscowości Kędzierzyn-

-Koźle do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jezio-
ra Dąbie (długość 660,7 km);

4) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morski-
mi wodami wewnętrznymi (długość 36,6 km);

5) przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią 
(długość 2,8 km);

6) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morski-
mi wodami wewnętrznymi (długość 2,9 km);

7) jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi (tor główny o dłu-
gości 9,5 km oraz 5 km torów bocznych);

8) rzeka Wisła od miejscowości Płock do granicy z morskimi wodami wewnętrzny-
mi (długość 309,3 km);

9) rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z mor-
skimi wodami wewnętrznymi (długość 11,5 km);

10) Kanał Jagielloński (długość 4,7 km);
11) rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego (długość 25,4 km);
12) rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego (długość 62 km).

Uzasadnienie

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego 
w art. 193 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), 
zgodnie z którym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, śródlądowe drogi 
wodne o szczególnym znaczeniu transportowym.

Przedmiotowe rozporządzenie jest nową regulacją, wynikającą z nowego obowiąz-
ku, jaki ustawodawca nałożył na Radę Ministrów, w postaci określenia śródlądowych 
dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Spośród wszystkich dróg 
wodnych, o których mowa w art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Pra-
wo wodne, projektowane rozporządzenie wyodrębnia śródlądowe drogi wodne istotne 
dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju, które są 
śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. Propono-
wany wykaz śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 
opracowany został na podstawie analizy pt. „Informacja o efektach wykorzystania in-
frastruktury śródlądowych dróg wodnych w Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie licz-
by statków śluzowanych na śródlądowych drogach wodnych objętych wyodrębnioną 
ewidencją wydatków”, przygotowanej w lalach 2010–2016 dla Komisji Europejskiej, 
oraz w oparciu o aktualne dane i dane zgromadzone w latach 2010–2016, dotyczące 
wykorzystania infrastruktury śródlądowych dróg wodnych. Z ww. analizy oraz po-
siadanych danych, w szczególności w zakresie ilości śluzowań poszczególnych typów 
statków, wynika, że to właśnie proponowane śródlądowe drogi wodne są aktualnie 
wykorzystywane transportowo przez armatorów, co pozwala je uznać za śródlądowe 
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drogi wodne istotne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju systemu transporto-
wego kraju i tym samym za śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu trans-
portowym.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega procedurze notyfikacji 
aktów prawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów praw-
nych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działal-
ności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy proces legislacyjny.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Eu-
ropejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt nie wpływa na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pro-
jekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., co jest spójne z termi-
nem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
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Oświadczenie senator Alicji Zając

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Decyzją nr 789/KAT/2017 z 3 października 2017 r. przyznano Uniwer-

sytetowi Rzeszowskiemu, Wydziałowi Wychowania Fizycznego kategorię 
naukową C.

Decyzja ta w opinii władz Uniwersytetu Rzeszowskiego jest krzywdząca 
i niesprawiedliwa. Z informacji uzyskanych w Uniwersytecie Rzeszowskim 
wynika, że Wydział Wychowania Fizycznego spełnia warunki do przyznania 
mu kategorii naukowej B.

Zwracam się z prośbą do Pana Ministra, jeżeli to jest możliwe, o dokona-
nie kontroli w tym zakresie i o informacje o podjętych decyzjach.

Alicja Zając

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE NAUKI 
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Warszawa, 21 grudnia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przysłane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadcze-

nie złożone przez senator Alicję Zając podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grud-
nia 2017 r. w sprawie przyznanej Wydziałowi Wychowania Fizycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego kategorii C uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 47 ust. 2 oraz 3 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2045 z późn. zm.), strona niezadowolona z decyzji w sprawie przyznanej kategorii 
naukowej może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dniu 11 grudnia 2017 r. wpłynęło do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołanie Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego 
prof. dra hab. Wojciecha Czarnego od przyznanej kategorii. Wniosek Wydziału o po-
nowne rozpatrzenie sprawy, będzie opiniowany na posiedzeniu plenarnym Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia 
otrzymania wniosku.

Z wyrazami szacunku 
 
Łukasz Szumowski
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Oświadczenie senatora Jana Żaryna 
oraz senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Zwracamy się do Prezydent miasta Warszawy, pani Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, w związku z pismem, które dostaliśmy od rektora Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, 
w sprawie objęcia obsługą autobusową kampusu uniwersyteckiego przy 
ulicy Dewajtis poprzez wprowadzenie specjalnej komunikacji miejskiej, au-
tobusu elektrycznego, który by łączył najlepiej jedną ze stacji metra właśnie 
z ulicą Dewajtis, znajdującą się, jak wiadomo – przynajmniej wszyscy war-
szawiacy o tym wiedzą – na uboczu; jest tam ponad 1 km czy około 1 km 
drogi prowadzącej przez las, przez tereny nie zawsze bezpieczne.

Najważniejszy fragment wspomnianego skierowanego do nas listu do-
tyczy tego, że wspomniany autobus elektryczny, który byłby wprowadzony, 
wyeliminowałby swoiste wykluczenie mniej sprawnych studentów i pracow-
ników. Szczególnie ta właśnie grupa ludzi jest narażona na niebezpieczeń-
stwa i trud w docieraniu do uczelni, zwłaszcza w niesprzyjających warun-
kach pogodowych czy po zapadnięciu zmroku. Oczywiście dotyczy to nie 
tylko niepełnosprawnych, ale de facto wszystkich, którzy muszą w godzi-
nach wieczornych iść na zajęcia albo wracać z zajęć na tejże uczelni. Wydaje 
się, że postulat, o którym tu mowa, jest jak najbardziej właściwy. Byłyby 
oczywiście zachowane warunki ekologiczne tegoż transportu, bo przez las, 
rzecz jasna, inne samochody nie powinny tak często jeździć. Wydaje się, 
że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie autobusu na stałej linii, 
kursującego co mniej więcej 15–20 minut.

Razem z panem senatorem Janem Marią Jackowskim bardzo proszę 
o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na naszą prośbę, i to odpowiedzi, 
która byłaby skierowana do Senatu, ale w której – bardzo byśmy o to prosili 
– nie byłoby akapitu zawierającego stwierdzenie, że jest to w gestii dzielni-
cowych władz Warszawy, ponieważ nie uważamy, by tego typu – przepra-
szam za słowo – spychologia była dobrym sposobem na niepodejmowanie 
decyzji. To jest w gestii Pani Prezydent i decyzja Pani Prezydent byłaby tutaj 
wiążącą, niezależnie od lepszej czy gorszej woli władz dzielnicy Warszawa-
-Bielany w tej kwestii.

Jan Żaryn 
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź


