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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ponowną analizę pro-

jektu nowelizacji kodeksu karnego przewidującego zaostrzenie kar wymie-
rzanych w wyrokach łącznych. Dokument zapowiada bowiem całkowite 
odejście od tej możliwości.

Oczywiście są w polskim sądownictwie przypadki, w których wyroki 
łączne przyczyniają się do absurdalnego obniżenia kary, ale mogą też one 
przyczynić się do jej zawyżenia – zachwiać proporcje przy orzekaniu. Wiele 
problemów może pojawić się także w wyznaczaniu kar przeciwko mieniu 
oraz kradzieży. Brak połączenia spraw prowadzonych przez różne prokura-
tury może przyczynić się do rozdrobnienia wyroków, jeśli sprawy nie zosta-
ną połączone na etapie postępowania przygotowawczego. Przykładem mogą 
być tu przestępstwa internetowe, gdzie poszkodowanych może być wiele 
osób.

Wobec powyższego zwracam uwagę na wypracowanie takiego rozwią-
zania, które pozwoli na wymianę informacji dotyczących przestępstw i po-
nowne rozważenie, czy odstępstwo od wyroków łącznych nie przyczyni się 
do zaburzenia proporcji wydawania wyroków.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
W MINISTERSTWIE  
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 3 października 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Roberta Dowhana pod-

czas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r., dotyczące kar wymierzanych 
w wyrokach łącznych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace legislacyjne nad 
przygotowaniem propozycji kompleksowych zmian w prawie karnym materialnym, za-
wartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw. Zasadniczymi założeniami, które legły u podstaw prac nad projektem zmian 
Kodeksu karnego, były: konieczność modyfikacji niektórych założeń aksjologicznych 
związanych z wymierzaniem odpowiedzialności karnej, wydłużenie terminowej kary 
pozbawienia wolności oraz potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie 
czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, 
wolność seksualna czy własność.

Jedną z propozycji przewidzianych w projekcie jest likwidacja instytucji kary łącznej 
i zastąpienie jej odbywaniem przez skazanego kolejno kar orzeczonych za poszczególne  
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przestępstwa. Formułując ten postulat, wzięto pod uwagę argumenty natury sprawie-
dliwościowej, tak by jedynym zagadnieniem, przed którym stanie sąd, było określe-
nie, jak ukształtować odpowiedzialność karną wobec winnego popełnienia przestęp-
stwa. Sąd nie miałby zaś rozważać kwestii, czy i dlaczego już na wstępie należałoby 
premiować łagodniejszym ukształtowaniem odpowiedzialności karnej skazanego za 
kilka przestępstw. Przedmiotem postępowania rozpoznawczego jest ustalenie, czy 
oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu, a jeżeli tak, to wymierzenie mu za 
ten czyn odpowiedniej kary i innych sankcji, zgodnie z dyrektywami wymiaru kary 
zawartymi w ustawie karnej. Kwestia wykonania tych kar ma charakter następczy  
i jest domeną prawa karnego wykonawczego, a nie postępowania rozpoznawczego. 
Przy orzekaniu kary łącznej mamy zaś do czynienia najpierw z antycypowaniem roz-
miarów rzeczywistej odpowiedzialności karnej – czyli redukowaniem jej jeszcze przed 
przystąpieniem do wykonywania kary, a następnie i tak w toku odbywania kary łącz-
nej istnieje możliwość zastosowania warunkowego zwolnienia. Odrębnym skutkiem 
przedstawionej propozycji byłoby znaczne zmniejszenie liczby spraw rozpoznawanych 
przez sądy, wedle szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości o ponad 40 tys. spraw.

Zrezygnowanie z kary łącznej i wyroku łącznego eliminowałoby ekspektatywę re-
dukcji odpowiedzialności „z góry”, a jednocześnie umożliwiłoby przeniesienie tej kwe-
stii na etap postępowania wykonawczego, w ramach którego decydująca jest postawa 
samego skazanego, co zwiększyłoby szansę na skuteczną resocjalizację sprawcy.

Jest przy tym rzeczą oczywistą, że dla osiągnięcia należytego skutku resocjaliza-
cyjnego i z zakresu polityki kryminalnej należałoby przyjąć odpowiednie minimalne 
okresy kary pozbawienia wolności, po odbyciu których skazani mogliby ubiegać się  
o warunkowe zwolnienie. Problematyka ta jest aktualnie tematem analiz prowadzo-
nych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jednocześnie pragnę zapewnić Pana senatora, że projekt jest nadal przedmio-
tem prac legislacyjnych trwających w podległym mi resorcie, a w razie skierowania  
do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych będzie ponownie wnikli-
wie analizowany, zaś wszelkie zgłoszone uwagi zostaną starannie rozpatrzone. Osta-
teczny jego kształt, a także treść konkretnych propozycji normatywnych są zatem  
w chwili obecnej trudne do przesądzenia.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Marcin Warchoł
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

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

nowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich z dnia 6 lipca br.

Ww. organy wyraźnie wskazują, że ministerstwo nie dotrzymuje ustaleń 
porozumienia zawartego z ministrem zdrowia w lutym 2018 r. po protestach 
lekarzy rezydentów oraz permanentnie omija środowisko lekarskie w pra-
cach nad ustawami dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio lekarzy.

W myśl stanowiska tryb procedowania ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw i jej nocne przegłosowanie w dniu 5 lipca br. 
pokazuje, że stanowisko oraz opinia samorządu lekarskiego nie są w ogóle 
brane pod uwagę. W sejmowym głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki 
sejmowej Komisji Zdrowia.

Obecny stan służby zdrowia w Polsce jest daleki od oczekiwań społe-
czeństwa i jeszcze przez wiele lat będzie wymagał współpracy ze środo-
wiskiem lekarskim. Apeluję o podjęcie realnego dialogu z przedstawicielami 
lekarzy. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne obywa- 
teli RP.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Odpowiedź

Warszawa, 14 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca br., znak: BPS/043-64-1837/18, przy któ-

rym przekazano oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana na 64. po-
siedzeniu Senatu w dniu 27 lipca 2018 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 
informacji.

Strona rządowa w toku prac parlamentarnych dokładała wszelkich starań w celu 
wywiązania się ze swoich zobowiązań określonych w porozumieniu zawartym 8 lutego 
br. z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Lekarzy. Dowodzi tego m.in. skierowanie do Parlamentu wspomnianego przez 
Pana Senatora Roberta Dowhana projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
Nie jest to przy tym jedyny akt prawny, którego zadaniem będzie przeniesienie do po-
rządku prawnego poszczególnych postanowień porozumienia.

I tak, realizując postanowienia porozumienia dotyczące poziomu wynagrodzeń 
lekarzy rezydentów, 14 czerwca br. Minister Zdrowia skierował do konsultacji pu-
blicznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodze-
nia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach  
rezydentury. Zgodnie z postanowieniami porozumienia z 8 lutego proponuje się  
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w nim, by lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury w dziedzinie nieokre-
ślanej jako priorytetowa otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł 
brutto, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa – 4700 zł brutto. Wynagrodzenia 
te wzrastałyby począwszy od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto miesięcznie 
dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe oraz o 600 zł brutto miesięcznie 
dla specjalizacji określanych jako priorytetowe. Jednocześnie proponuje się – tak-
że zgodnie z porozumieniem – by lekarze zakwalifikowani do odbywania rezydentury  
w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i pierwszym w 2018 r. zachowali 
swe dotychczasowe, wyższe od wynikających z proponowanej regulacji, wynagrodzenia.

Realizując zapisy porozumienia, Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 
br. powołał Zespół do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, powierzając przewodniczenie temu gremium przedstawi-
cielowi Porozumienia Rezydentów. Zadaniem Zespołu jest opracowanie – w terminie 
do 30 września br. – propozycji zmian ustawowych w kierunku m.in. wprowadzenia 
centralnego naboru na specjalizacje lekarskie.

Minister Zdrowia wywiązuje się z zobowiązania dotyczącego stałego zwiększania 
dostępności studiów lekarskich w celu zniwelowania niedoboru kadr. Zgodnie z roz-
porządzeniem w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, 
w roku akademickim 2018/2019 na kierunku lekarskim na studiach magisterskich 
prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim będzie mogło rozpocząć naukę 
4678 osób, tj. o 310 więcej niż w ub.r. i aż o 1149 więcej niż październiku 2015 r. 
Jednocześnie proszę o przyjęcie naszej deklaracji woli dalszego prowadzenia dialogu 
ze środowiskiem lekarzy oraz naszego uznania roli i miejsca samorządu zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów we wspólnym poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań dla 
polskiego systemu ochrony zdrowia.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Józefa Szczurek-Żelazko
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Oświadczenie senatora Roberta Gawła

skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

15 sierpnia 2018 r. odbędzie się defilada z okazji Dnia Wojska Polskiego. 
W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ma ona 
mieć szczególny charakter i dlatego ministerstwo zaprosiło do współpracy 
grupy rekonstrukcyjne z całego kraju.

Ponad pół roku temu poproszono koordynatora rekonstruktorów wojsk 
wielkopolskich o przygotowanie ok. 100 osób do warszawskiej defilady. Li-
stę uczestników dostarczono do Warszawy w lutym. Przez ten czas młodzi 
ludzie systematycznie odbywali ćwiczenia oraz uzupełniali bardzo kosztow-
ne wyposażenie po to, by godnie uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu 
i z dumą reprezentować Wielkopolskę. W czerwcu zostali poinformowani, że 
organizatorzy zmniejszają liczbę rekonstruktorów z ich grupy do 60. W tej 
sytuacji wszyscy solidarnie zrezygnowali z uczestnictwa w defiladzie.

Pragnę wyrazić głęboki żal z powodu braku grupy rekonstrukcyjnej wojsk 
wielkopolskich na tej wyjątkowej defiladzie. Moim zdaniem nieodpowiedzial-
ne działanie urzędników podważyło wiarygodność ministerstwa i deprecjo-
nuje powagę urzędu w oczach patriotycznie nastawionej młodzieży.

Proszę Pana Ministra o odpowiedź, kto personalnie odpowiada za przy-
gotowanie tego wydarzenia, oraz o wyjaśnienie tej sprawy.

Robert Gaweł

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
W MINISTERSTWIE  
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 20 września 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

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

złożone przez senatora Roberta Gawła podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu  
27 lipca br. (BPS/043-64-1838/18), dotyczące przygotowania defilady z okazji Dnia 
Wojska Polskiego, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

W dniu 15 sierpnia 2018 r. odbyła się Wielka Defilada Niepodległości. W związku 
z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości miała ona szczególny charak-
ter i dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej zaprosiło do udziału grupy rekonstrukcji 
historycznej.

Organizacja defilady była rozważana od wielu miesięcy. Początkowo w defiladzie 
miało pomaszerować nawet kilka tysięcy rekonstruktorów. Ze względów logistycz-
nych, defilada odbyła się w Święto Wojska Polskiego, a nie 11 listopada.

Zmiany w założeniach organizacyjnych i liczbowych centralnej defilady wojskowej 
wynikały m.in. z harmonogramu obchodów Święta Wojska Polskiego i 98. Rocznicy  
Bitwy Warszawskiej, w ramach którego uroczystości z udziałem przedstawicieli naj-
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wyższych władz państwowych zaczynały się we wczesnych godzinach porannych 
i trwały do późnych godzin wieczornych.

Mając na celu sprawne przeprowadzenie wszystkich przedsięwzięć planowanych 
do organizacji 15 sierpnia br., czas przejścia kolumn marszowych został ograniczony 
do 2 godzin, z czego prawie połowa czasu przeznaczona była na kolumny reprezen-
tujące poszczególne epoki historyczne. Dlatego też została podjęta decyzja dotyczą-
ca zmniejszenia liczby uczestników każdej z grup rekonstrukcji historycznej: do 650 
osób pieszych, do 300 jeźdźców i do 20 pojazdów historycznych.

Do udziału w tej formule defilady została zaproszona również grupa rekonstruk-
cyjna odtwarzająca wojska wielkopolskie, liczącą około 100 osób. Przedstawiciel gru-
py odmówił jakiejkolwiek redukcji, co niestety wykluczyło jej udział.

Udział poszczególnych grup rekonstrukcji historycznej w defiladzie koordynowało 
Biuro do Spraw Proobronnych, po pozytywnej weryfikacji tych grup pod względem 
poprawności historycznej, umundurowania i wyposażenia przez ekspertów z Muzeum 
Wojska Polskiego.

Z poważaniem

Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego!
W związku z uchwaleniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., a w szczególności z treścią przepisu art. 67 
ust. 4: „Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określo-
nym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może 
być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i opro-
gramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję 
między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia”, pragnę polecić Pana 
uwadze następujące kwestie, które w mojej ocenie mają istotne znaczenie 
z punktu widzenia funkcjonowania szkolnictwa wyższego i jako takie wy-
magają pilnego wyjaśnienia lub dodatkowej interwencji ustawodawczej.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 160 
stanowi, że organizację i tok studiów określa uczelnia wyższa w regulaminie 
studiów. Taka konstrukcja pozostawia uczelniom bardzo szeroką autonomię 
w zakresie ustalania metod nauczania poprzez wskazanie ich w regulaminie 
studiów. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest rozporządzenie mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach 
mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, które określa, że maksymalnie 60% zajęć może być prowadzone 
za pośrednictwem środków komunikowania na odległość.

Kształcenie w trybie online na uczelniach wyższych stosowane jest 
w większości krajów Unii Europejskiej. Jest to nowoczesna metoda, z któ-
rej coraz chętniej korzystają studenci. Studia online umożliwiają naukę na 
wysokim poziomie, zapewniając dostęp do profesjonalnej kadry nauczycieli 
akademickich w dowolnym miejscu i czasie. Pozwalają w sposób efektywny 
łączyć naukę z pracą zawodową. Coraz więcej uczelni, w tym uczelnie pol-
skie, przechodzi na kształcenie internetowe swoich studentów, wykorzystu-
jąc do prowadzenia tej formy nauki odpowiednie środki komunikacji na od-
ległość, a w szczególności specjalnie do tego stworzone platformy naukowe. 
Niejednokrotnie jest to jedyna możliwość uzyskania wykształcenia wyższe-
go przez osoby mieszkające daleko od ośrodków akademickich, jak również 
przez osoby niepełnosprawne.

Współcześni psychologowie wypracowali nowe formy kształcenia, które 
w skrócie nazywa się „warsztat – trening – projekt”. Dają one możliwość 
znacznego pogłębienia kontaktu ze studentem i zintensyfikowanie relacji 
student – wykładowca. Formy te stosowane są w nauczaniu online i według 
najnowszych badań lepiej przygotowują do wykonywania pracy zawodo-
wej. Podnieść trzeba, że przekazywanie wiedzy online (dostępnej zawsze 
i wszędzie) jest efektywniejsze niż w formie wykładów stacjonarnych, możli-
wość nawiązania bezpośredniego połączenia internetowego z nauczycielem 
akademickim pozwala zaś studentom doświadczyć pogłębionego treningu 
emocjonalnego.

Wydaje się naturalne, że uczelnie wyższe, dysponując wykształconą ka-
drą, materiałami dydaktycznymi oraz specjalistycznymi platformami nauko-
wymi, powinny w sposób samodzielny określać sposób oraz formę edukacji 
i kontaktu ze swoimi studentami.

Uchwalona w dniu 20 lipca 2018 r. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce zmierza w kierunku ograniczenia kształcenia w systemie on-
line, utrudniając tym samym wielu osobom dostęp do nauki. Przyjęte ure-
gulowania dotyczące nauczania internetowego wydają się nieprecyzyjne, 
odbierają uczelniom autonomię w tym właśnie zakresie i dają pole do uzna-
niowej interpretacji organom kontrolnym, a w skrajnym przypadku mogą do-
prowadzić do zamknięcia tej formy kształcenia. Również treść projektu roz-
porządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 11 lipca 2018 r. 
w sprawie studiów, regulującego między innymi wymagania dotyczące pro-
wadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
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oraz maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach 
tego kształcenia, prowadzi do wymienionych wniosków.

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi, czy na poziomie regulacji podustawowych możliwe jest zwięk-
szenie liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowanych za pomocą metod 
zdalnych. Dotychczasowe zapisy pozwalają realizować w ten sposób 60% 
ogólnej liczby zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia, 
nowe rozporządzenie zakłada zaś, że liczba punktów ECTS, jaka może być 
uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość, nie może być większa niż 30% ogólnej liczby punktów 
ECTS na studiach.

Założenia te nie spełniają oczekiwań środowiska akademickiego, które 
spodziewało się zwiększenia możliwości korzystania z nowoczesnych kana-
łów komunikacji pomiędzy nauczycielem a studentem.

Czy zatem możliwe jest spełnienie tych oczekiwań i odwrócenie propo-
nowanej proporcji, tak aby 70% ogólnej liczby zajęć na studiach mogło być 
realizowane przy wykorzystaniu metod zdalnych?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski

Odpowiedź

Warszawa, 27 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Macieja Grubskiego złożone podczas  

64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r., w sprawie prowadzenia studiów  
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w świetle ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz projektu rozporządzenia 
w sprawie studiów, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.

Rozwiązania w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość zawarte w ustawie 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mają przede wszystkim na celu zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia na studiach, przy zachowaniu autonomii programowej 
szkół wyższych. Jednocześnie nie ograniczają uczelni w możliwościach wykorzystywa-
nia nowoczesnych technologii kształcenia. W art. 67 ust. 4 ww. ustawy zakłada się,  
że część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ra-
mach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną 
i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia - je-
żeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku. Inne 
rozwiązania w tym zakresie powinny być przyjęte np. dla kierunków z obszaru nauk 
technicznych, a inne dla kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów me-
dycznych. Ponadto tylko część zajęć dydaktycznych na danym kierunku może być pro-
wadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Realizacja części 
efektów uczenia się w tej formule nie jest możliwa, chociażby z uwagi na konieczność 
zapewnienia studentom udziału w zajęciach praktycznych czy udziału w prowadzeniu 
badań naukowych. Wymagania dotyczące prowadzenia takich zajęć oraz maksymalną 
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liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, określi 
rozporządzenie wydawane na podstawie art. 81 ustawy.

Należy wyjaśnić, że w ww. ustawie nastąpiła zmiana w zakresie punktu odniesienia 
dla ustalenia maksymalnego wymiaru zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. Został on zdefiniowany – nie jak dotychczas jako 
maksymalny udział godzin tych zajęć w ogólnej liczbie godzin zajęć dydaktycznych 
określonych w programie kształcenia, lecz poprzez wskazanie maksymalnej liczby 
punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia na danym kierunku 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Punkty ECTS stanowią 
miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia 
się, a punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia 
organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęcia-
mi. W związku z tym w projekcie rozporządzenia w sprawie studiów zaproponowano,  
że liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z  wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 30% 
liczby punktów ECTS koniecznej do uzyskania studiów na danym poziomie. Wzięto 
też pod uwagę docierające do ministerstwa sygnały, że realizacja kształcenia na od-
ległość w uczelniach wymaga doskonalenia, aby mogło być ono prowadzone w pełni 
profesjonalnie przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających 
synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzą-
cymi zajęcia. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż treść projektowanych przepisów rozporządze-
nia w sprawie studiów podlega obecnie analizom w wyniku uwag zgłoszonych w ra-
mach uzgodnień, konsultacji społecznych oraz opiniowania. Ministerstwo pozostaje 
otwarte na wszelkie argumenty zgłaszane do projektu rozporządzenia, w tym do prze-
pisu określającego maksymalny wymiar zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. 

Odnosząc się do końcowego pytania zawartego w oświadczeniu zawierającego pro-
pozycję, aby liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia 
z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogła być większa 
niż 70% liczby punktów ECTS koniecznej do uzyskania studiów na danym poziomie, 
należy podkreślić, że zgodnie z ww. ustawą studia stacjonarne to studia, w ramach 
których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyski-
wana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia i studentów. Regulacja ta musi być uwzględniona przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być 
uzyskana w ramach kształcenia na danym kierunku z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość.

Łączę wyrazy szacunku

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Müller
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rośnie liczba wniosków 
o przyznanie świadczenia emerytalnego składanych przez nauczycieli. Duży 
wzrost liczby tych wniosków nastąpił w 2017 roku, kiedy co kwartał jest 
składanych około tysiąca ww. wniosków. Ta sytuacja powoduje, że zaczy-
na brakować nauczycieli w niektórych regionach kraju, np. według danych 
MEN w województwie mazowieckim jest 3000 wakatów. 

Proszę o informację, jakie działania zamierza podjąć resort, aby zniwelo-
wać braki kadry nauczycielskiej w placówkach szkolnych.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 20 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Jackowskiego, złożone podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r.
Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadając na zapytanie Pana Senatora uprzejmie informuję. Z danych staty-

stycznych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej – dalej SIO (dane na dzień 
30 czerwca 2017 r.) wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 jest 691 000 etatów 
nauczycieli oraz 694 636 nauczycieli liczonych w osobach. Natomiast nauczyciele, 
którzy przeszli na emeryturę, w roku szkolnym 2016/2017 stanowili 0,88% (5 128),  
a w roku szkolnym 2017/2018 (6 564) – 1,10%, co oznacza wzrost jedynie o 0,2 punk-
tu procentowego. 

Ponadto nauczyciele zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompen-
sacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128) mogą, po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego.

Jak wynika z danych SIO na dzień 30.09.2017 r., liczba nauczycieli, którzy  
co najmniej osiągnęli wiek 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn 
oraz posiadali 30-letni okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 11, 
w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – wynosiła 93 410, w tym 
78 994 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze. 

Biorąc pod uwagę przekazane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące nauczycielskich świadczeń kom-
pensacyjnych wypłacanych przez ZUS za lata 2015 – 2017 wynika, że w roku:

1 Publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych, oraz publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia usta-
wicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
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• 2015 przyznano 2112 świadczeń,
• 2016 przyznano 2875 świadczeń (co stanowi wzrost o 763 świadczeń 
• do roku poprzedniego),
• 2017 przyznano 3582 świadczeń (co stanowi wzrost o 707 świadczeń 
• do roku poprzedniego),
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że liczba osób korzystających ze 

świadczeń kompensacyjnych jest niewielka wobec skali osób uprawnionych. Nie od-
notowano także znacznego wzrostu liczby nauczycieli, z którymi stosunek pracy ustał 
w związku z przejściem na emeryturę. 

Jednocześnie informuję, że dane dotyczące stosunków pracy nauczycieli w roku 
szkolnym 2018/2019 zostaną wykazane w SIO w czwartym kwartale br. według stanu 
na 30 września 2018 r.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu



64. posiedzenie Senatu w dniu 27 lipca 2018 r.18

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku tygodni nie świadczy usług firma przewozowa (…), która re-

alizowała przewozy pasażerskie pomiędzy gminami na terenie północnego 
Mazowsza. Poszczególne samorządy podjęły starania uruchomienia przewo-
zów przez innych przewoźników, jednak z miernymi skutkami. W powiecie 
ciechanowskim zostały np. uruchomione przewozy na pięciu liniach, co tylko 
w niewielkim stopniu rozwiązuje problem dojazdów osób do miast regionu.

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rozgoryczeni mieszkańcy, 
którzy nie mogą dojechać do pracy na czas lub wręcz nie mogą dojechać do 
innego miasta w regionie z powodu braku połączeń. Ta sytuacja stwarza 
wrażenie degradacji komunikacyjnej w regionie, tym bardziej że firma (…), 
nie świadcząc usług, żąda opłat za zatrzymywanie się potencjalnych prze-
woźników na terenie dawnego dworca autobusowego.

Czy są prowadzone prace nad unormowaniem sytuacji w przewozach 
pasażerskich w regionach, gdzie dotychczasowy przewoźnik (…) zakończył 
świadczenie usług?

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 14 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskie-

go podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r. (dot. pisma znak 
BPS/043-64-1841/18 z dnia 30 lipca 2018 r.) przedstawiam poniżej odpowiedź, od-
noszącą się do zagadnień poruszonych w oświadczeniu. 

Przepisy polskiego prawa krajowego zostały dostosowane do rozporządzenia (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. do-
tyczącego usług publicznych w  zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażer-
skiego (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1, z późn. zm.) przepisami ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136,  
z późn. zm.). Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, weszła w życie 1 marca 2011 r. 

Od tego momentu jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorzy publicz-
nego transportu zbiorowego mają możliwość organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej, które powinny odpowiadać potrzebom przewozowym miesz-
kańców danego obszaru administracyjnego. Zadaniem jednostek samorządu teryto-
rialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest zapewnienie po-
trzeb przewozowych pasażerów w regionach, gdzie dostępność transportu publicznego 
nie jest wystarczająca. 

Niezależnie od powyższego Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem na ryn-
ku publicznego transportu zbiorowego związany z brakiem wystarczającej dostępno-
ści do autobusowej komunikacji publicznej związany m.in. z likwidacją przez prze-
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woźników niedochodowych linii regularnych, które pozbawiają pasażerów dostępu 
do publicznego transportu zbiorowego. Białe plamy komunikacyjne na mapie trans-
portowej kraju powodują wykluczenie społeczne obywateli i wywołują niezadowolenie 
mieszkańców.

W związku z problemami na rynku autobusowego publicznego transportu zbioro-
wego Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace legislacyjne związane z projektem 
ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych 
ustaw (wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod 
numerem UD126), którego głównym celem jest zapewnienie spójności komunikacyj-
nej kraju i zwiększenie dostępności regularnych przewozów autobusowych dla obywa-
teli szczególnie w rejonach gdzie regularna komunikacja autobusowa nie występuje, 
lub istnieje w stopniu nieadekwatnym do potrzeb transportowych mieszkańców.

W dniu 9 lipca 2018 r. projekt był rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu do Spraw 
Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt będzie przedmiotem dalszych prac 
w ramach KWRiST, w kierunku wypracowania docelowych propozycji sprzyjających 
rozwojowi publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo w dniu 9 lipca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod prze-
wodnictwem Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów odbyło się spotka-
nie uzgodnieniowe dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym trans-
porcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. 

W wyniku spotkania ustalono, że Ministerstwo Infrastruktury, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia jak najszerszej dostępności regularnych połączeń autobu-
sowych dla pasażerów oraz wpływu projektowanej regulacji na obywateli, jednostki 
samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców przeprowadzi dodatkową analizę za-
proponowanych rozwiązań. Obecnie trwają prace nad uzupełnieniem projektu sto-
sownie do zaleceń z ww. spotkania. 

Z poważaniem

z upoważnienia 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Marek Chodkiewicz 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W ostatnich dniach czerwca została zakończona inwestycja rewitaliza-
cji terenu przed dworcem PKP w Ciechanowie. Dzięki zaangażowaniu Rady 
Miasta Ciechanowa i władz miasta teren przed dworcem PKP zyskał nowy 
wygląd. Zostały utworzone miejsca parkingowe na asfaltowym podłożu, wy-
konano ścieżki rowerowe, przybyło też wiele nasadzeń drzew i krzewów. 
Cała inwestycja została zaprojektowana i wykonana, aby podróżni korzy-
stający z usług PKP mieli jak najlepsze warunki dotarcia do dworca PKP.

Niestety pozostały teren znajdujący się pod zarządem PKP jest w bardzo 
złym stanie. Cała przestrzeń przylegająca do zrewitalizowanego terenu nie 
jest w żaden sposób utwardzona, a podczas opadów deszczu, zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym, pojazdy podróżnych często zapadają się w gli-
niastym podłożu. 

Czy w związku z tym są projektowane prace nad utwardzeniem opisa-
nego terenu?

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 24 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Pana Jana Marię Jackow-

skiego podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca br., uprzejmie informuję 
i wyjaśniam. 

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez PKP SA, zagospodarowanie terenu sta-
nowiącego część działki ew. nr 1648/22 z obrębu Podzamcze w pobliżu dworca kole-
jowego w Ciechanowie, z uwagi na trwający proces uwłaszczeniowy na rzecz PKP SA,  
możliwe będzie po ostatecznym potwierdzeniu praw spółki do ww. nieruchomości.

PKP SA poinformowała ponadto, że obecnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami 
Urzędu Miasta Ciechanów w sprawie zagospodarowania części ww. działki z przezna-
czeniem na realizację zadań własnych Miasta, w ramach których 8 sierpnia br. został 
przekazany projekt umowy najmu. Mając na uwadze powyższe działania, spółka nie 
podjęła prac zmierzających do utwardzenia przedmiotowego terenu.

Z poważaniem

z upoważnienia 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Andrzej Bittel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Podczas ostatniej konferencji minister rolnictwa i rozwoju wsi zadeklaro-
wał zmiany w zagospodarowaniu 3 milionów ha nieużytków pozostających 
w gestii resortu. Ten areał ma być przeznaczony pod hodowlę zwierząt prze-
żuwaczy, co przyczyni się do wzrostu produkcji zwierząt rzeźnych. Pozytyw-
na jest informacja o wsparciu hodowli owiec na terenach górskich.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele hodowców 
owiec z terenów nizinnych z zapytaniem, czy podobne wsparcie jest przewi-
dywane i dla nich. W związku z tym proszę o informacje, na jakich zasadach 
będzie udzielana pomoc w rozwoju hodowli owiec rzeźnych.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 30 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2018 r. BPS/043-64-1843/18, przy któ-
rym został przekazany tekst oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Jana Marię 
Jackowskiego podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie 
wsparcia hodowli owiec rzeźnych, uprzejmie informuję, co następuje.

Wsparcie chowu owiec jest możliwe zarówno w ramach I, jak i II filara Wspólnej 
Polityki Rolnej. 

W ramach systemów wsparcia bezpośredniego Polska przyznaje płatności do owiec 
od 2010 r. W latach: 2010-2014 były one realizowane w ramach Programu wsparcia 
specjalnego (na podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009). Płatność ta obej-
mowała województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, 
a od 2012 r. również łódzkie i świętokrzyskie i przyznawana była rolnikom posiada-
jącym co najmniej 10 samic owiec w wieku od 12 miesięcy. W latach 2010-2014 na 
wsparcie do owiec przeznaczano rocznie średnio ok. 2 mln euro.

Natomiast od 2015 r. wsparcie do zwierząt jest realizowane w formie płatności zwią-
zanych z produkcją (na podstawie art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013), które 
mogą być przyznawane jedynie tym sektorom lub tym regionom państwa członkowskie-
go, w których określone typy rolnicze lub określone sektory rolnictwa, które mają szcze-
gólne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych, znajdu-
ją się w trudnej sytuacji. Płatność bezpośrednia do owiec ma charakter powszechny, 
jest skierowana do wszystkich hodowców w całym kraju i do wszystkich ras. Przysługu-
je ona rolnikom posiadającym co najmniej 10 maciorek owczych w wieku co najmniej  
12 miesięcy. Przyznawana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu). 
W latach: 2015-2020 średnio na ten cel planuje się przeznaczyć się ok. 4,6 mln euro/rok.

W ramach działań obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wsparcie 
do rozwoju hodowli owiec może otrzymać rolnik, który realizuje Pakiet 7. Zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (wariant 7.3. Zachowanie  
lokalnych ras owiec), w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 
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(tylko wnioski kontynuacyjne, a więc nie można wstąpić już do tego działania) oraz 
Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Zobowiązania w ra-
mach obydwu działań są podejmowane na okres 5 lat. Płatności stanowią rekom-
pensatę utraconych przychodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających 
z realizacji wymogów rolnośrodowiskowych lub rolno-środowiskowo-klimatycznych 
przyjaznych środowisku.

Wsparcie dotyczy owiec matek wpisanych do księgi hodowlanej i objętych progra-
mem ochrony zasobów genetycznych wybranych ras, tj.: wrzosówka, świniarka, owce 
olkuskie, polskie owce górskie odmiany barwnej, owce rasy merynos odmiany barw-
nej, owce uhruskie, owce wielkopolskie, owce żelaźnieńskie, owce rasy korideil, owce 
kamienieckie, owce pomorskie, owce rasy cakiel podhalański i owce rasy merynos 
polski w starym typie. Płatność do owiec matek w PROW 2007-2013 jest przyznawa-
na, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej:

– 5 owiec matek rasy olkuskiej,
– 15 owiec matek rasy cakiel podhalański,
– 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie, albo
– 10 owiec matek pozostałych ras.
Stawka płatności dla owiec matek w PROW 2007-2013 wynosi 320 zł/szt.
W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, wspar-

cie do owiec matek obejmuje dodatkowo rasy: czarnogłówka i polskie owce pogórza, 
wpisane do księgi hodowlanej i objęte programem ochrony zasobów genetycznych. 
Płatność do owiec matek w PROW 2014-2020 jest przyznawana, jeżeli ich liczba w sta-
dzie wynosi co najmniej:

– 10 owiec matek rasy olkuskiej,
– 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, barwna owca górska, polska owca 

pogórza i czarnogłówka,
– 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie, albo
– 10 owiec matek pozostałych ras.
Stawka płatności dla owiec matek w PROW 2014-2020 wynosi 360 zł/szt.
W kontekście prowadzenia ekstensywnego użytkowania istotną rolę odgrywają 

pakiety ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk przyrodniczych łąk i pastwisk, 
tj. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 
oraz Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. Realizacja zobowiązań 
w ramach ww. pakietów polega na ekstensywnym użytkowaniu kośnym lub pastwi-
skowym. Wsparciem mogą być objęte charakterystyczne również dla obszarów nizin-
nych siedliska przyrodnicze (np. półnaturalne łąki świeże). Nizinne łąki i pastwiska są 
także ważnym miejscem bytowania zwierząt, szczególnie cennych gatunków ptaków 
(np. wodniczka, rycyk, wodniczka, kulik, czajka). Tym samym Działanie rolno-środo-
wiskowo-klimatyczne pozwala na ekstensywne użytkowanie rolnicze terenów o małej 
przydatności gospodarczej i ma wymiar zarówno środowiskowy, jak i gospodarczy.

Obecnie rozważana jest możliwość uruchomienia nowego instrumentu wsparcia 
ekstensywnego wypasu zwierząt, w szczególności owiec, w celu aktywizacji działalno-
ści rolniczej na terenach górskich i podgórskich oraz zachowania bioróżnorodności 
i krajobrazu. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie szczegółowych zasad tego 
wsparcia, ani terminu jego ewentualnego wdrożenia.

Zgodnie z PROW 2014–2020, wsparcie gospodarstw rolnych jest realizowane 
przede wszystkim w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rol-
nych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Hodowcy owiec mogą otrzy-
mać wsparcie na inwestycje wspierające konkurencyjność i  rentowność gospodarstw 
rolnych m.in. w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowa-
dzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą 
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar „d”).

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nierucho-
mość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji 
rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i kierujący tym 
gospodarstwem. Wsparcie mogą uzyskać gospodarstwa o odpowiedniej wielkości eko-
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nomicznej, tj. nie mniejszej niż 10 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro oraz któ-
rych powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. O pomoc może ubiegać 
się również grupa rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, 
którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia w celu 
zrealizowania inwestycji zbiorowej. W przypadku grupy rolników warunek posiadania 
gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, 
jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości 
ekonomicznej, jeżeli:

– w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
– suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi 

minimum 15 tys. euro.
Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może mieć większej, niż 

wskazane powyżej, maksymalnej wielkości ekonomicznej lub powierzchni. Zgodnie 
z PROW 2014–2020 koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:

– koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem 
prawa własności maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przecho-
walnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do 
sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawoże-
nia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, 
czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych,

– koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowa-
dzonej działalności rolniczej,

– koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu paten-
tów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych,

– koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, ta-
kie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem 
robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat 
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Wsparcie stanowi refundację poniesionych kosztów operacji i wynosi:
– do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników 

i inwestycji zbiorowych (grupy rolników) albo, 
– do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji 
i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta i na jedno gospodarstwo (w tym 

na realizację projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu nie może przekro-
czyć 200 tys. zł. Wsparcie przyznaje się na operacje o planowanej wysokości kosztów 
kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Operacje realizowane w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” powinny przy-
czyniać się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, tj. poprawy konkurencyj-
ności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restruktury-
zacji. Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w go-
spodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub 
wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości pro-
dukcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu  
do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania wsparcia zostały określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  
na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.).

Mniejsze gospodarstwa rolne mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziała-
nia „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw” na operację typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Ten instrument 
wsparcia skierowany jest do gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej mniejszej 
niż 10 tys. euro. Pomoc w postaci premii w wysokości 60 tys. zł jest przyznawa-
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na na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nie-
żywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Uznaje się, że rolnik albo małżonek rolni-
ka prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli prowadząc tę działal-
ność podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie  
przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, i działalność ta nie jest prowadzona w celach 
naukowo–badawczych.

Pomoc w ramach omawianego instrumentu wsparcia przyznaje się rolnikowi albo 
małżonkowi rolnika, jeżeli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 
zgodnie z którym za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne, wraz z gruntami le-
śnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub 
mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego. Celem omawianego instrumentu wsparcia jest re-
strukturyzacja gospodarstwa polegająca na przeprowadzeniu zmian, w wyniku których 
nastąpi poprawa konkurencyjności tego gospodarstwa i zwiększenie jego rentowno-
ści poprzez wzrost wielkości ekonomicznej. Koncepcja restrukturyzacji gospodarstwa 
przedstawiana jest w biznesplanie (załącznik do wniosku o przyznanie pomocy), który 
zawiera opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa (w tym strukturę produkcji, wielkość 
ekonomiczną gospodarstwa), opis docelowej sytuacji gospodarstwa, tj. sytuacji po re-
alizacji biznesplanu (w tym strukturę produkcji, wielkość ekonomiczną), informację, 
o tym jak realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekono-
micznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do 
wielkości wyjściowej, jak również informacje dotyczące działań mających na celu rozwój 
gospodarstwa. Założenie biznesplanu może wskazywać, że restrukturyzacja gospodar-
stwa rolnego polegać będzie np. na rozwoju bądź rozpoczęciu hodowli owiec rzeźnych.

W ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 
młodych rolników” operacja typu „Premie dla młodych rolników” pomoc przyznaje 
się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie 
rolnym, tj. działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, a także przy-
gotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych. Pomoc 
finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która ma nie więcej niż 40 lat, posia-
da odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy 
w rolnictwie), rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym 
nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy, a najpóźniej w terminie 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomo-
cy rozpocznie prowadzenie tej działalności jako kierujący. Kierujący gospodarstwem 
rolnym musi prowadzić gospodarstwo osobiście (pracować w tym gospodarstwie i po-
dejmować wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we włas- 
nym imieniu, jak również ponosić koszty i czerpać korzyści w związku z jego prowa-
dzeniem. Pomoc w formie premii, w wysokości 100 tys. zł, jest wypłacana w dwóch 
ratach: I rata (80% kwoty pomocy) – po spełnieniu przez beneficjenta warunków za-
strzeżonych w decyzji o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji, II rata (20% kwoty pomocy) – po prawidłowej realizacji biznesplanu. Realizacja 
biznesplanu może zakładać m.in. hodowlę owiec rzeźnych.

W zakresie hodowli owiec rzeźnych, o wsparcie może ubiegać się także grupa pro-
ducentów rolnych, w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji pro-
ducentów”. W ramach tego działania można uzyskać pomoc na utworzenie grupy pro-
ducentów rolnych w kategorii: owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, 
mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone.

Powyższe działanie skierowane jest do nowych grup producentów rolnych, które 
powstają po 1 stycznia 2014 r. Celem wsparcia jest dostosowanie procesu produkcyj-
nego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym 
przygotowania do sprzedaży, centralizacja sprzedaży, dostarczanie do odbiorców hur-
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towych oraz ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze 
szczególnym uwzględnieniem wielkości produkcji i dostępności. Dodatkowym celem 
jest także realizacja innych działań, które mogą być przeprowadzane przez grupy pro-
ducentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz or-
ganizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od przychodów netto grupy ze sprzedaży 
produkcji pochodzącej od członków tej grupy i wynosi: w pierwszym roku – 10%, 
w drugim roku – 8%, w trzecim roku – 6%, w czwartym roku – 5%, w piątym roku 
– 4%. Maksymalnie wysokość wsparcia wynosi równowartość 100 tys. euro w każ-
dym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wsparcie dotyczy grup producentów rol-
nych złożonych wyłącznie z osób fizycznych. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania 
wsparcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła-
ty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów 
i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U. poz. 1284, z późn. zm.). Jedno z kryteriów wyboru operacji zakłada 
preferencje dla grup producentów zrzeszających producentów w kategorii produktów 
wysokiej jakości i objęte art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013, w szczególności rol-
nictwo ekologiczne.

Organ właściwy w sprawach o przyznanie pomocy finansowej na ww. operacje 
PROW 2014-2020 (dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa) przeprowadza szczegółową ocenę, czy planowane działania i zasoby 
gospodarstwa pozwolą na rozwój gospodarstwa, w szczególności uzyskanie odpowied-
niego wzrostu wielkości ekonomicznej i m.in. na tej podstawie wydaje decyzję w spra-
wie przyznania pomocy.

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych 
dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, 
z późn. zm.), ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, 
dotowanie hodowli owiec obejmuje:

1) refundację kosztów subsydiowanych usług świadczonych na rzecz hodowców 
MŚP, polegających na prowadzeniu ksiąg owiec w wysokości 3.532.000 zł rocz-
nie,

2) dofinansowanie kosztów subsydiowanych usług wykonanych na rzecz hodow-
ców MŚP polegających na prowadzeniu oceny wartości użytkowej owiec w wy-
sokości 3.680.000 zł rocznie,

3) refundację nagród wypłaconych hodowcom owiec za tryki i maciorki nagrodzo-
ne tytułami czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, 
wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowla-
nych w niżej podany sposób:
 – tryki: czempion – do 300 zł, wiceczemipion – do 150 zł,
 – maciorki: czempion – do 180 zł, wiceczempion – do 90 zł.

z up. MINISTRA ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Tadeusz Romańczuk
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

W dniu 16.05.2018 r. złożyłem oświadczenie w sprawie postępowania 
prowadzonego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” za grunt położony przy ul. Uznam-
skiej w warszawskiej dzielnicy Targówek.

W udzielonej odpowiedzi zawarta jest informacja o trwającej procedurze 
przygotowania działek do sprzedaży, która ze względu na skomplikowa-
nie może trwać dłuższy czas. Po kolejnych spotkaniach z przedstawicielami 
spółdzielni wiadomo, że proponują oni, aby zrealizować transakcję w formie 
aktu notarialnego, „kompensaty” odszkodowania za przejętą ul. Uznamską, 
za osiem działek, które są gotowe do zamiany (I etap), a dopiero po zakoń-
czeniu procedury wydzielenia z działek nr 2/13 i 270 części pod drogi doko-
nać dalszego rozliczenia stron (II etap).

Proszę o informację o stanowisku urzędu w sprawie tej propozycji.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 7.09.2018 r.

Szanowny Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

podczas 64. posiedzenia Senatu w dniu 27 lipca 2018 r. oraz w nawiązaniu do oświad-
czenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego podczas 60. posiedzenia 
Senatu w dniu 16 maja 2018 r. jak również w nawiązaniu do propozycji Spółdzielni 
Mieszkaniowej, aby „kompensatę” odszkodowania: ustalonego w trybie art. 73 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini-
strację publiczną, za grunt zajęty pod część ul. Uznamskiej w Warszawie, oznaczony 
w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 47/37 o pow. 754 m2 z obrębu 4-09-09  
oraz jako działka ewidencyjna nr 170/1 o pow. 755 m2 z obrębu 4-09-09, uregulowa-
ny obecnie w księdze wieczystej KW Nr (...) i stanowiący własność m.st. Warszawy, 
zrealizować w II etapach tj. w I etapie zrealizować transakcję w formie aktu notarial-
nego „kompensatę” odszkodowania za przejęte ww. nieruchomości pod część ulicy 
Uznamskiej  za osiem działek, które są gotowe do zamiany, a w II etapie po zakończe-
niu procedury wydzielenia z działek nr 2/13 i 270 części zajętych pod drogi – dokonać 
dalszego rozliczenia, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego zasadą jest, że organ 
załatwia sprawę przez wydanie decyzji. Decyzje rozstrzygającą sprawę co do jej istoty 
w całości lub części albo w inny sposób kończąc sprawę w danej instancji. W orzecz-
nictwie podkreśla się, że zasadą powinno być rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy  
co do jej istoty jedną decyzją.

W przedmiotowej sprawie Burmistrz Dzielnicy Targówek podtrzymał stanowisko 
ówczesnej Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek, 
dotyczące możliwości zbycia na rzecz Spółdzielni działek ew. nr: 2/7, 2/8, 2/10, 209, 
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214, 215, 208, 216 z obrębu 4-09-09 oraz części obecnych działek ew. nr: 2/13 i 270 
z obrębu 4-09-09, powstałych po ewentualnym wydzieleniu z nich gruntów przezna-
czonych pod drogi. Jednakże nawet w przypadku ww. działek nr 2/7, 2/8, 2/10, 209, 
214, 2015, 208 i 216, jest to procedura skomplikowana, obejmująca swoim zakresem 
m.in. sprawdzenie czy działki zamienne mogą zostać przeznaczone na cel publiczny 
oraz należy przeprowadzić postępowanie sprawdzające czy nie wystąpiono z roszcze-
niami do działek przewidzianych do zamiany.

Mając na uwadze, całościowy niezbędny proces przygotowania działek do zamiany 
oraz niezadowolenie Spółdzielni Mieszkaniowej z długości trwania procedury przygo-
towania omawianych działek do zamiany, celem przyspieszenia zakończenia przed-
miotowego postępowania, pismem z dnia 10.08.2018 r. zwrócono się z prośbą do tu-
tejszego Zespołu Organizacji i Finansów o sporządzenie umowy o dzieło z rzeczoznaw-
cą majątkowym. Przedmiotem umowy będzie wykonanie 1 szt. operatu szacunkowego 
określającego wartość rynkową prawa własności gruntu nieruchomości w celu usta-
lenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy  
z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące ad-
ministrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) za nieruchomość zajętą 
pod drogę publiczną:

gminną – ulicę Uznamską, stanowiącą działki ewidencyjne nr:  47/37 o pow. 754 m2  
i 170/1 o pow. 755 m2 obydwie z obrębu 4-09-09,

– obecnie uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr (...), 
– wcześniej pochodzącą z księgi wieczystej KW Nr (...). 
Po wykonaniu przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego, mając na uwadze do-

tychczasowy czas oczekiwania oraz to, iż jest to jedno postępowanie administracyj-
ne, zostaną wykonane kolejne kroki zmierzające do wydania rozstrzygnięcia sprawy  
co do jej istoty, poprzez wydanie jednego rozstrzygnięcia, tj. wydanie decyzji orzekają-
cej o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ostateczna decyzja Prezydenta m.st. Warszawy 
orzekająca o ustaleniu i wypłacie odszkodowania,  przysługującego za ww. działki ewi-
dencyjne nr 47/37 i 170/1 – nie ogranicza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zaci-
sze” możliwości nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości, które miały być wstępnie 
„kompensatą” odszkodowania na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA  
M.ST. WARSZAWY 
Witold Pahl 
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na dnie Bałtyku, w odległości ok. 6 mil na południowy wschód od Helu, 

spoczywa wrak tankowca T/S Franken. Statek ten jest największym wra-
kiem spoczywającym na dnie Zatoki Gdańskiej i, jak wynika z badań na-
ukowców, prawdopodobnie także najbardziej niebezpiecznym.

T/S Franken w czasie II wojny światowej był zaopatrzeniowcem Krieg-
smarine i mógł przewozić około 9 500 ton różnego rodzaju paliwa oraz  
300 ton olejów smarnych. Według wyliczeń, w chwili zatopienia w kwietniu 
1945 r. statek był niemal w pełni załadowany. Z analizy zniszczeń wraku 
wynika, że w nieuszkodzonych zbiornikach T/S Franken może do dziś za-
legać ponad 5 000 ton oleju napędowego i 1 000 ton produktów naftowych 
(łącznie około 1 500 000 litrów paliwa).

Wrak statku w słonym środowisku morskim ulega ciągłej degradacji. 
Specjaliści szacują, że z 10-milimetrowego poszycia statku w ciągu ostatnich 
70 lat ubyło około 7 milimetrów stali. W związku z tym w niedalekiej przy-
szłości może dojść do załamania się wraku pod wpływem własnego ciężaru 
i siły prądów morskich, do rozszczelnienia zbiorników z paliwem i tragiczne-
go w skutkach wycieku.

Potencjalny wyciek może zniszczyć polskie Wybrzeże i plaże w rejonie 
od miejscowości Piaski aż po Hel. Zanieczyszczone zostaną niezwykle cen-
ne przyrodniczo obszary Natura 2000 zlokalizowane w rejonie zatoki, m.in. 
obszar Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, obszar Klifów i Rafy Kamiennej 
Orłowa, obszar Ostoi w ujściu Wisły i obszar Ujścia Wisły oraz Zalewu Wi-
ślanego i Mierzei Wiślanej.

Tego typu wyciek byłby bezprecedensową katastrofą nie tylko w wy-
miarze ekologicznym, ale także gospodarczym. Ogromna część mieszkańców 
zagrożonej części wybrzeża utrzymuje się z rybołówstwa i turystyki, a na 
skutek zanieczyszczenia o takiej skali ich działalność z pewnością musiała-
by dobiec końca.

Powszechnie akceptowanym rozwiązaniem naglącego problemu T/S 
Franken jest wypompowanie zalegającego we wraku paliwa.

Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności, 
zwracam się do Pana o jak najszybsze podjęcie działań w przedstawionej 
sprawie.

Kazimierz Kleina

Odpowiedź

Warszawa, 10 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę podczas 

64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 roku, dotyczące wraku t/s FRAN-
KEN, poniżej przedstawiam następujące informacje. 

Eksperci zajmujący się badaniami wraków morskich zalecają aby ich nie podno-
sić, a jedynie monitorować co się z nimi dzieje. Wszystkie znane wraki statków w Pol-
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skich Obszarach Morskich, w tym t/s FRANKEN, są stale monitorowane, w szczegól-
ności w zakresie ewentualnych zanieczyszczeń środowiska morskiego. Obszar, w któ-
rym zalega wrak t/s FRANKEN, od wielu lat jest objęty monitoringiem powietrznym 
i satelitarnym prowadzonym przez Urząd Morski w Gdyni. Trasa lotów samolotów 
monitoringowych uwzględnia obserwację miejsc wszystkich znanych wraków, mogą-
cych stwarzać zagrożenie dla środowiska. Przeprowadzone obserwacje nie wskazują 
na to, aby w rejonie zalegania wraku t/s FRANKEN wydobywały się zanieczyszczenia 
ropopochodne, świadczące o uwalniającym się paliwie. Dodatkowo do Urzędu Mor-
skiego w Gdyni nie wpłynęły żadne zgłoszenia, od poławiających w tamtym rejonie 
rybaków oraz załóg innych jednostek, dotyczące zanieczyszczeń wody, które mogłyby 
świadczyć o ewentualnych wyciekach z wraku. Nadto, ww. wrak jest udostępniony 
do nurkowania rekreacyjnego. W sezonie w ciągu tygodnia odbywa się na nim około 
1-2 nurkowań. Jak wynika z informacji uzyskanych od środowiska nurków, obecnie 
w toni wodnej wokół wraku nie obserwuje się żadnego widocznego śladu uwalniają-
cego się paliwa. W przypadku powzięcia informacji o zanieczyszczeniu substancjami 
ropopochodnymi, natychmiastowe działania podejmie pozostająca w stałej gotowości 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Podkreślenia wymaga fakt, że mimo wielu przeprowadzonych ekspedycji badaw-
czych brak jest jednoznacznych dowodów na zaleganie paliwa we wraku jednostki 
t/s FRANKEN, a informacje podawane przez media to hipotezy, które ciągle wyma-
gają sprawdzenia. Raport Fundacji Mare, pt.: „Wstępny plan oczyszczania wraku t/s 
FRANKEN” potwierdza jedynie potrzebę przeprowadzenia dalszych szczegółowych ba-
dań wraku statku oraz monitorowania jego stanu. Ekspedycja badawcza, na postawie 
której opracowany został ww. raport, nie dowiodła występowania paliwa w zbiorni-
kach wraku t/s FRANKEN, nie zaobserwowano również wycieków paliwa. Dane histo-
ryczne jednoznacznie wskazują, że przed zatopieniem jednostki doszło do znacznych 
rozmiarów rozlewu paliwa, a po intensywnym ostrzeliwaniu statek płonął przez około 
2 godziny i eksplodował. Mimo wielu prób, do dnia dzisiejszego nie ustalono, czy 
na jednostce pozostały szczelne zbiorniki wypełnione paliwem oraz jaka ilość paliwa 
została uwolniona do środowiska w dniu zatopienia. Fakt obserwacji przez nurków 
nienaruszonych zbiorników nie oznacza bowiem ich szczelności ani tym bardziej wy-
pełnienia paliwem. Ostatnia ekspedycja badawcza nie poszerzyła również wiedzy od-
nośnie do stanu kadłuba jednostki. Gruba warstwa rdzy, a w wielu miejscach także 
piasku i mułu, uniemożliwiły uzyskanie jednoznacznych wyników badań grubości 
blach. Bez konkretnych danych pomiarowych nie można więc wyciągać wniosków na 
temat zagrożenia zawaleniem się jednostki i niekontrolowanego uwolnienia się paliw 
i olejów do środowiska wodnego. Dodatkowo należy wskazać, że różnice w metodyce 
pobierania próbek osadów dennych podczas ww. ekspedycji badawczej uniemożliwia-
ły porównanie z wynikami analiz przeprowadzonymi w poprzednich latach, w związku 
z tym nie ma możliwości weryfikacji czy zaobserwowane przekroczenia norm substan-
cji chemicznych są związane z wyciekiem, który miał miejsce tuż po zatopieniu statku 
czy wynikają one z obecnego stanu wraku.

W związku z powyższym, informacje przekazane do mediów odnośnie do 1,5 milio-
na litrów zatopionego paliwa, zalegającego we wraku jednostki i bezpośrednio zagra-
żającego Zatoce Gdańskiej i okolicznym obszarom lądowym są tylko hipotezą opartą 
na podstawie historycznych zdjęć i schematów budowy jednostki i nie mogą być uzna-
ne za okoliczność zweryfikowaną.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stoi na stanowisku, że 
w obecnej sytuacji najważniejsze jest przeprowadzenie rzetelnych badań i analiz, 
w celu weryfikacji stanu wraku t/s FRANKEN oraz ewentualnego wypełnienia zbior-
ników. Badania takie powinny zostać przeprowadzone z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa oraz uwzględniać wszystkie rodzaje zagrożeń związanych 
z przedmiotowym wrakiem, takie jak możliwość zalegania we wraku i w jego pobliżu 
amunicji i niewybuchów oraz znaczną głębokość zalegania wymagającą szczególnych 
środków bezpieczeństwa związanych z pracami nurkowymi. Tylko fachowa wiedza 
oparta na konkretnych danych i wynikach pomiarów, a nie na przypuszczeniach, 
będzie mogła stanowić podstawę do wypracowania dalszego sposobu postępowania. 
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W związku z powyższym, w celu analizy i pozyskania danych oraz wypracowania 
planu działań dotyczących ww. wraku, powołany zostanie zespół, w skład którego wej-
dą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister-
stwa Obrony Narodowej, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska. Celem zespołu będzie analiza wszystkich dostępnych wyników badań, 
a w szczególności zgromadzonych w trakcie ostatniej ekspedycji danych, z których nie 
wszystkie zostały uwzględnione w raporcie Fundacji Mare. Na podstawie wypracowa-
nych przez zespół zaleceń Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie 
mógł podjąć decyzję w zakresie dalszych działań.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ 
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Marek Gróbarczyk
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi z dnia 16 lipca 2018 r. (nr RPW 21738/2018) na moje 

oświadczenie złożone podczas 61. posiedzenia Senatu RP w sprawie liczeb-
ności obsady jednostek Policji w miejscowościach nadmorskich w trakcie 
trwania sezonu turystycznego, przedstawiono – powołując się na dane prze-
kazane przez KGP i GUS – kryteria podziału etatów Policji oraz stan etatowy 
w województwie pomorskim. Z tych danych wynika, że rozdysponowanie sił 
Policji jest rażąco nierównomierne. W sezonie letnim odbywa się to kosztem 
kurortów nadmorskich, takich jak miasto Łeba. Według szacunków Lokal-
nej Informacji Turystycznej w Łebie w okresie szczytu sezonu turystycznego  
(tj. 15.07–15.08) w kurorcie przebywa jednocześnie ok. 100 000 osób, a śred-
nia ich liczba (razem z mieszkańcami) podczas sezonu wynosi ok. 55 000 
osób. Taki stan skutkuje ogromną dysproporcją w przydziale funkcjonariu-
szy. Za obraz skali problemu niech posłużą przybliżone wartości co do liczby 
osób przypadających na jednego funkcjonariusza Policji.

Tabela nr 1. Zestawienie statystyk na podstawie danych KGP, GUS, LOT 
Łeba oraz przybliżona liczba osób przypadających na 1 policjanta na przy-
kładzie wybranych jednostek Policji województwa pomorskiego.

Pow. Ludność
Ludność 
w gmi-
nach**

etaty 
stałe

dodat-
kowe 
siły

Średnia liczba 
ludności 

w sezonie letnim

liczba osób/  
1 policjant

Powiat  
lęborski

706 
km2 66333 138 481 osób

Lębork 
(KPP) 35374 35374 122 290 osób

Łeba 
(komisariat) 3760 3760 16 12

ok. 55 000 
w szczycie  

sezonu  
– ok. 100 000

1964 osoby 
w szczycie 

sezonu  
– 3571 osób

Powiat  
bytowski

2192 
km2 79134 152 521 osób

Bytów (KPP) 17033 25375 106 239 osób

Miastko  
(komisariat) 10738 19882 46 432 osoby*

Powiat  
kartuski

1121 
km2 133841 183 731 osób

Kartuzy 
(KPP) 14765 33512 128 262 osoby*

Sierakowice 
(komisariat) 6885 19214 20 961 osób*

Żukowo 
(komisariat) 6540 34966 35 999 osób *

Powiat  
wejherowski

2185 
km2 213803 312 685 osób

Wejherowo 
(KPP) 50039 75371*** 186 405 osób*

Reda  
(komisariat) 22778 22778 32 711 osób

Rumia  
(komisariat) 48317 48317 62 779 osób

Szemud (ko-
misariat) 1835 17452 16 1090 osób*

Gniewino 
(komisariat) 1940 7497 16 469 osób*

*w gminach, ** liczba ludności w gminach, ***suma miasto + gmina wiejska
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Latem populacja w nadmorskich miejscowościach drastycznie wzrasta. 
W związku z powyższym proszę o ustosunkowanie się do tak zobrazowa-
nej statystyki, a także o odpowiedź na ważne w kontekście bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów pytanie: czy 1 funkcjonariusz Policji jest w stanie 
zapewnić bezpieczeństwo ponad 3,5 tys. osób?

Szanowny Panie Ministrze, na podstawie przykładu miasta Łeby jeszcze 
raz apeluję o głębszą analizę sytuacji i podjęcie próby systemowego roz-
wiązania problemu, z którym każdego roku borykają się turystyczne kuror-
ty. Proszę pamiętać, że wakacje to czas, kiedy wśród wielu osób wzrasta 
skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań. Uważam, że Koncep-
cja przedsięwzięć prewencyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego oraz obowiązujące zarządzenie 
nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
naliczeń etatowych w Policji (Dz.Urz. KGP nr 2, poz. 7 z późn. zm.) nie zapew-
niają należytego bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom.

Kazimierz Kleina

Odpowiedź

Warszawa, 5.09.2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2018 roku (sygn. BPS/043-64-1846/18), 

przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Kazimierza Kleinę 
podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 roku, w sprawie liczeb-
ności obsady jednostek Policji w miejscowościach nadmorskich w powiecie lęborskim 
w trakcie trwania sezonu turystycznego, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji udzieliło szczegółowej odpowiedzi na wystąpienie Pana 
Senatora pismem z dnia 16 lipca 2018 roku i podtrzymuje przedstawione w nim sta-
nowisko.

Z wyrazami szacunku

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje z udziału w postępowaniach, 

które są dla nich nierentowne. Nie chcą się już godzić na kontrakty, w któ-
rych nie uwzględnia się indeksacji cen. Jak twierdzą, to prosta droga w kie-
runku utraty rentowności. Odbija się to na płynności firm, a to może prowa-
dzić w stronę ich upadłości. Nawet giganci branży przyznają, że już ich zwy-
czajnie nie stać na stawanie w przetargach, gdzie zamawiający przewidział 
wynagrodzenie poniżej kosztów rynkowych.

Zdaniem firm budowlanych sytuacja w branży pogorszyła się tak bar-
dzo, że potrzebna jest interwencja państwa. Ale, co ciekawe, nie tylko na 
przyszłość. Żądają, by rząd przeznaczył dodatkowe 10 miliardów zł na do-
tychczasowe inwestycje. Chcą po prostu rekompensaty poniesionych strat 
z tytułu kontraktów zawartych na niekorzystnych warunkach.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację, co w wyżej opisa-
nej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Stanowisko 
MINISTRA  
INWESTYCJI I ROZWOJU

Warszawa, 16 sierpnia 2018 r.

Pani 
Jadwiga Emilewicz 
Minister Przedsiębiorczości  
i Technologii

Szanowna Pani Minister,
przesyłam w załączeniu, wg kompetencji, pismo Marszałka Senatu RP z dnia  

30 lipca 2018 r. (znak: BPS/043-64-1847/18) w sprawie oświadczenia Pana Senatora 
Władysława Komarnickiego złożonego podczas 64. posiedzenia Senatu w dniu 27 lipca 
2018 r. – z uprzejmą prośbą o przekazanie odpowiedzi Panu Marszałkowi Senatu RP.

Łączę pozdrowienia

MINISTER 
z up. Adam Hamryszczak 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I TECHNOLOGII

Warszawa, 14 września 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia senatora Władysława Komarnickiego złożonego pod-

czas 64. posiedzenia Senatu, uprzejmie informuję co następuje.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podejmuje działania, które pozwolą 

minimalizować w przyszłości problemy związane z nieprzewidzianym wzrostem cen 
materiałów czy usług niezbędnych w realizacji kontraktów na roboty budowlane. 
W wyniku nowelizacji prawa zamówień publicznych (pzp) w 2016 roku dodano nowe 
przesłanki umożliwiające zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego. Jedna 
z nich dotyczy sytuacji, w której zmiana powstała na skutek okoliczności, których 
zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie zmiany umowy. Do takich 
sytuacji można zaliczyć między innymi duży wzrost cen na rynku w trakcie realizacji 
kontraktu. Daje to podstawę do dokonania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców 
w kontraktach zawartych po 2016 r.

Obecnie Ministerstwo wraz z Urzędem Zamówień Publicznych pracuje nad pro-
jektem nowej ustawy pzp, która miedzy innymi ma położyć większy niż do tej pory 
nacisk na równowagę stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jedną z pro-
pozycji zawartych w koncepcji nowego pzp, udostępnionej na stronach internetowych 
ministerstwa, jest propozycja wprowadzenia opisu sposobu dokonywania waloryzacji 
umowy jako obowiązkowego elementu kontraktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyko-
nawcy mieliby prawo dochodzenia indeksacji wynagrodzenia w przypadku wystąpie-
nia określonych w umowie przesłanek.

Zamawiający mają możliwość przewidzenia w kontraktach okoliczności zmiany 
umowy, a więc również wynagrodzenia, w szerokim zakresie. Muszą to zrobić jednak już 
na etapie ogłoszenia postępowania i przygotowania wzoru umowy. Dlatego poza rozwią-
zaniami legislacyjnymi ważne są także dobre praktyki czy wzorce dokumentów dostępne 
dla zamawiających. Z tego względu koncepcja nowego pzp przewiduje również wzmoc-
nienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w tworzeniu wzorcowych klauzul 
i dokumentów a także udzielania wsparcia merytorycznego zamawiającym. Przedstawi-
ciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii biorą udział w spotkaniach z innymi 
zaangażowanymi urzędami (m.in. Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędem Zamówień Publicznych) i uczestniczą w rozmo-
wach nad wypracowaniem rozwiązań, które pozwoliłyby na zwaloryzowanie cen także 
w obecnie realizowanych zamówieniach publicznych na roboty budowlane, w których 
wystąpiły znaczące i trudne do przewidzenia w czasie zawarcia umowy wzrosty cen.

Ponadto, uprzejmie informuję, że 19 lipca 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii zorganizowało spotkanie pn.: „Okrągły Stół Budownictwa”, na którym 
poruszono wiele znaczących kwestii dotyczących wyzwań jakie stoją przed sektorem, 
wskazano również na konieczne do podjęcia działania oraz instytucje za nie odpowie-
dzialne. Rolą MPiT w tym procesie jest stworzenie przestrzeni do ww. dyskusji i ani-
macja opracowywania satysfakcjonujących rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

MINISTER 
Marcin Ociepa 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zanim sądy wydadzą podejrzanego, będą badać stan praworządności 

w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dostrzegł nieprawidło-
wości w polskim sądownictwie, o czym oficjalnie zakomunikował. Wpraw-
dzie nie uznaje on prowadzonej przeciw naszemu krajowi procedury prawo-
rządności za wystarczający powód do odmawiania wykonania europejskie-
go nakazu aresztowania (ENA), ale zaleca szczególną ostrożność.

Eksperci uważają, że skutkiem tego będzie m.in. wydłużenie procedury 
ENA. Zanim sądy wydadzą podejrzanego, będą badać stan praworządno-
ści. Polska będzie jedynym krajem UE, wobec którego stosuje się te prakty-
ki. Eksperci podkreślają również, że nie są to jedyne konsekwencje. Jeżeli 
sądy, do których kierowane są ENA, będą stały na gruncie wyroku TSUE,  
to możemy mieć kłopot ze ściągnięciem podejrzanych do kraju.

Bardzo proszę o informację w wyżej opisanej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
W MINISTERSTWIE  
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 24 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W związku z oświadczeniem złożonym przez Pana senatora Władysława Komarnic-

kiego na 64. posiedzeniu Senatu w zakresie wpływu stanu praworządności w Polsce na 
wykonywanie europejskich nakazów aresztowania uprzejmie informuję, co następuje.

W dniu 25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wy-
rok w sprawie C-216/18 PPU LM. Wniosek prejudycjalny został złożony przez sąd 
irlandzki w ramach postępowania dotyczącego wykonania trzech europejskich naka-
zów aresztowania (ENA) wydanych przez polskie sądy w celu ścigania obywatela pol-
skiego przebywającego w Irlandii, podejrzanego o handel narkotykami. Trybunał nie 
podzielił stanowiska sądu irlandzkiego, że sam fakt wszczęcia wobec Polski procedury  
z art. 7 TUE może być podstawą odmowy wykonania ENA. Trybunał – przyznając,  
że rozpoczęcie tej procedury może budzić wątpliwości co do stanu praworządności 
w Polsce – wyraźnie stwierdził, że jest to okoliczność niewystarczająca do podjęcia de-
cyzji odmownej w zakresie ENA. Jak wskazano w wyroku, sąd innego państwa człon-
kowskiego, rozważając możliwość odmowy wykonania nakazu, będzie zobowiązany 
do ustalenia rzeczywistego ryzyka naruszenia prawa konkretnej osoby do rzetelnego 
procesu sądowego. TSUE nakazuje w tym celu przeprowadzenie dwustopniowego te-
stu, który znany jest już z wcześniejszego orzeczenia w sprawach Aranyosi/Caldara-
ru (C-404/15). Ocena funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w państwie wydania 
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ENA jest jedynie wstępną częścią testu, której dalsza część sprowadza się do ustalenia 
wpływu ewentualnych nieprawidłowości na sytuację danej osoby w konkretnym po-
stępowaniu karnym. Trybunał wskazał, iż dokonując takiej oceny należy uwzględnić 
m.in. charakter przestępstwa zarzuconego oskarżonemu oraz okoliczności faktyczne 
związane z ENA. Z całą pewnością nie można zatem stwierdzić, iż procedura wskazana 
przez Trybunał sprowadza się do badania przez sądy innych państw członkowskich 
stanu praworządności w Polsce. TSUE podkreślił przy tym, iż organ państwa obcego 
będzie mógł odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez 
państwo członkowskie wskazane w uzasadnionym wniosku w rozumieniu art. 7 ust. 1  
TUE jedynie w wyjątkowych okolicznościach, gdy wspomniany organ stwierdzi, po 
konkretnej i dokładnej ocenie danego wypadku, że istnieją poważne i sprawdzone 
podstawy, aby uznać, że osoba, której dotyczy europejski nakaz aresztowania, będzie 
narażona po przekazaniu jej wydającemu nakaz organowi sądowemu na rzeczywiste 
ryzyko naruszenia jej prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a zatem istotnej 
treści jej prawa podstawowego do rzetelnego procesu sądowego.

Nie jest też prawdą, iż w związku z ewentualnym stosowaniem wspomnianego 
wyżej testu wydłużeniu ulegnie sama procedura ENA. Terminy wykonania ENA zosta-
ły ściśle określone w art. 17 decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania (2002/584/WSiSW). Sądy państw członkowskich nie mają zatem do-
wolności jeśli chodzi o ramy czasowe stosowania tej procedury.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości wskazany wyrok nie będzie miał wpływu 
na wykonywanie ENA.

Z poważaniem

Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Łukasz Piebiak
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawność postępowań sądowych jest coraz niższa. Najnowsze sta-

tystyki Ministerstwa Sprawiedliwości są takie: w 2015 r. proces w sądzie 
rejonowym trwał średnio 4 miesiące, a w 2017 r. – 5,4 miesiąca; na za-
łatwienie sprawy rodzinnej trzeba czekać 5 miesięcy, pod warunkiem,  
że to nie rozwód. Te potrafią ciągnąć się latami. Nie szybciej udaje się za-
łatwiać sprawy pracownicze – na ich rozstrzygnięcie trzeba czekać prawie 
9 miesięcy (w przypadku ubezpieczeniowych – tyle samo). Przedsiębior-
ca mający problem gospodarczy musi się uzbroić w cierpliwość na ponad  
14 miesięcy – pod warunkiem, że sprawa nie jest zbyt skomplikowana.

Bardzo proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w wyżej 
opisanej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
W MINISTERSTWIE  
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 29 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego złożone na 

64. posiedzeniu Senatu dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprawności postępowań są-
dowych, przesłane przy piśmie Pana Marszałka z dnia 28 lipca 2018 r., uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Poprawa sprawności postępowań sądowych jest jednym z priorytetowych zadań 
Ministra Sprawiedliwości. Celem realizacji tego zadania podejmowane są w Minister-
stwie Sprawiedliwości czynności przede wszystkim na płaszczyźnie nadzorczej i legi-
slacyjnej.

I. Działania o charakterze nadzorczym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej „u.s.p.”, Minister 
Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością ad-
ministracyjną sądów powszechnych. Nadzór ten obejmuje analizę i ocenę prawidło-
wości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru 
administracyjnego (art. 37f §1 u.s.p.). Kierunki tego nadzoru corocznie ustala Mini-
ster Sprawiedliwości (art. 37g §1 pkt 2 u.s.p.). 

Mając na uwadze potrzebę skrócenia czasu trwania postępowań sądowych, w ra-
mach ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego ustalonych 
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w 2017 r., Minister Sprawiedliwości wniósł o objęcie czynnościami nadzorczymi 
problematyki sprawności postępowania na wszystkich etapach, łącznie z postępo-
waniem międzyinstancyjnym i odwoławczym, w tym w kategoriach spraw w sądach 
apelacyjnych: ACa-cyw., AKa, APa, AUa, w sądach okręgowych: C, Ns, Ca, P, Pa, U, 
K, Ka i w sądach rejonowych: C, Ns, K, P, U, RC, RNs, Nsm oraz we wszystkich spra-
wach gospodarczych, jak również polecił zmniejszenie zaległości w sprawach pozo-
stających od daty wpływu do sądu powyżej 3 lat (w pionie cywilnym – w kategoriach 
C i Ns, w pionie karnym – w kategorii K, w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych 
– w kategoriach U i P oraz w pionie gospodarczym – w kategorii OC).

Ocena realizacji ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości kierunków wewnętrz-
nego nadzoru administracyjnego dokonywana jest w ramach corocznych analiz in-
formacji o działalności sądów przedstawianych przez prezesów sądów apelacyjnych. 
W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności administracyjnej sądów, po-
dejmowane są odpowiednie czynności nadzorcze.

W Ministerstwie Sprawiedliwości cyklicznie analizowane są także wyniki pracy 
sądów powszechnych we wszystkich kategoriach spraw oraz ich obciążenie, pod ką-
tem sprawności postępowań sądowych, co pozwala na identyfikację sądów wymaga-
jących działań naprawczych. Takie działania są na bieżąco podejmowane.

Działania nadzorcze dotyczące sprawności postępowania, skierowane do prezesów 
sądów, podejmowane są również przy rozpoznawaniu skarg i wniosków w sprawach 
indywidualnych [§20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia  
2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną są-
dów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 69, z późn. zm.)].

II. Działania o charakterze legislacyjnym.

W zakresie prowadzonych prac legislacyjnych, których celem jest między innymi 
skrócenie czasu rozpatrywania spraw przez sądy, wskazać należy przede wszystkim 
na przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości:

1) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw (UD309), w którym przewiduje się m.in. wprowadze-
nie nowej organizacji postępowania przed sądem cywilnym, która pozwoli na 
sprawne zarządzanie sprawą już od momentu jej wpływu oraz wprowadzenie 
regulacji mających na celu ukrócenie praktyk związanych z nadużywaniem 
prawa procesowego przez uczestników postępowania ukierunkowanym na 
wydłużenie czasu rozpoznania sprawy; w projekcie tym przewidziano również 
zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego i gospodarczego, które 
w istotny sposób powinny przyczynić się do skrócenia czasu trwania tych po-
stępowań;

2) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych 
ustaw (UD357), który ma na celu usprawnienie procedur służących oddłuża-
niu osób nieprowadzących działalności gospodarczej znajdujących się w sta-
nie niewypłacalności oraz ułatwienie oddłużania osób fizycznych będących 
przedsiębiorcami, wobec których ogłoszono upadłość; w projekcie planuje się 
m.in. powierzenie organom pozasądowym części czynności podejmowanych 
w toku postępowania, co zmniejszy obciążenie sędziów i w efekcie powinno 
przyczynić się do sprawniejszego podejmowania czynności w poszczególnych 
sprawach w sądach gospodarczych;

3) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz nie-
których innych ustaw (UD392), w którym przewiduje się m.in. wprowadzenie 
do polskiego systemu prawnego postępowania nakazowego alimentacyjne-
go oraz rodzinnego postępowania informacyjnego; pierwsze z nich pozwoli 
na uzyskanie w bardzo krótkim czasie orzeczenia zasądzającego alimenty na 
rzecz uprawnionych w ustandaryzowanej wysokości, drugie – będzie mia-
ło na celu pojednanie małżonków, a w przypadku gdy do niego nie dojdzie 
– wypracowanie porozumienia w przedmiocie sposobu wykonywania władzy 
rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi 
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oraz w zakresie alimentacji, co powinno skrócić czas trwania postępowań 
o rozwód i separację;

4) projekt gruntownej zmiany Kodeksu postępowania karnego zmierzającej do 
usprawnienia i uproszczenia postępowania przed sądem, będący elementem 
programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” ogłoszonego przez Mini-
stra Sprawiedliwości w kwietniu 2018 r.

Do poprawy sprawności postępowania sądowego powinny przyczynić się również 
uchwalone w 2018 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych 
czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na 
podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 416) oraz 
z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398).

Pierwsza z nich dotyczy postępowania toczącego się na skutek złożenia wniosku 
o przekazanie dziecka za granicę, wynikającego z Konwencji dotyczącej cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 paździer-
nika 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085). Określono w niej 
m.in. terminy na rozpoznanie spraw przez sądy obu instancji. Natomiast w drugiej 
wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie nadmiernej i nie-
efektywnej kognicji sądu rejestrowego. I tak, wprowadzono obowiązek zgłaszania 
rocznych sprawozdań finansowych w formie elektronicznej do Repozytorium Doku-
mentów Finansowych (dalej: RDF) zamiast do sądu rejestrowego oraz automatyzację 
wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o złożonych rocznych sprawo- 
zdaniach finansowych do RDF (w miejsce wydawanego dotychczas orzeczenia sądu 
rejestrowego). Skutkiem tego jest bardzo istotne odciążenie sądów rejestrowych (wg 
danych posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w okresie od dnia 15 mar-
ca 2018 r. do dnia 16 sierpnia 2018 r. do RDF wpłynęło 221 815 zgłoszeń). Ponadto 
zautomatyzowano wykreślanie z rejestru wpisów o zaległościach płatniczych pod-
miotów rejestrowych z uwagi na upływ 7 lat od dnia ich dokonania (w miejsce wyda-
wanego dotychczas orzeczenia sądu) oraz wykreślenie wpisów z Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych (dalej: RDN) po upływie odpowiednio 7 lub 10 lat od dnia dokonania 
wpisu (w miejsce wydawanego dotychczas orzeczenia sądu rejestrowego). Dodatkowo 
z dniem 1 lutego 2019 r. zrezygnowano z prowadzenia przez sądy rejestrowe RDN 
i wprowadzono automatyzację wpisów dotyczących informacji o wznowieniu wykony-
wania działalności gospodarczej (w miejsce wydawanego dotychczas orzeczenia sądu 
rejestrowego).

III. Inne działania.

Celem skrócenia czasu trwania postępowań w sprawach rodzinnych i nieletnich 
w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace zmierzające do usprawnienia proce-
dury pozyskiwania specjalistów do Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjali-
stów. Planowane jest również zwiększenie liczby specjalistów zatrudnionych w po-
szczególnych Zespołach. Z posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych 
wynika bowiem, że aktualnie oczekiwanie na przeprowadzenie badania przez Zespół 
trwa do 6 miesięcy, co znacznie wydłuża czas trwania postępowań sądowych w tych 
sprawach.

IV. Czas trwania postępowań sądowych jest uwarunkowany wieloma czynnikami,
często niezależnymi od sądów. Na długość toku sprawy wpływają przede wszyst-

kim jej rodzaj, charakter i stopień skomplikowania, zakres prowadzonego postępo-
wania dowodowego (np. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych), ale także posta-
wy procesowe stron i uczestników postępowań, rzetelność i terminowość sporządza-
nia opinii przez biegłych czy wreszcie wielkość wpływu spraw do sądów, absencje 
pracowników oraz czasokres obsadzania wolnych etatów sędziowskich, referendar-
skich i asystenckich, i – co z tym związane – obciążenie poszczególnych sędziów. Na 
szereg z tych czynników Minister Sprawiedliwości nie ma w ogóle wpływu bądź ma 
wpływ w ograniczonym zakresie. Stąd nie wszystkie wyżej opisane działania podej-
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mowane w Ministerstwie Sprawiedliwości mają szansę przynieść skutek odczuwalny 
dla społeczeństwa w niedługiej perspektywie czasowej.

Należy jednak wyrazić przekonanie, że – zwłaszcza po wejściu w życie projektowa-
nych regulacji – czas rozpoznawania spraw przez sądy ulegnie znacznemu skróceniu.

Z poważaniem

Podsekretarz Stanu  
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Łukasz Piebiak
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia

skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Dzięki licznym inicjatywom rządowym, samorządowym oraz innym dzia-

łaniom społecznym rok 2018 obfituje w liczne wydarzenia kulturalne i eduka-
cyjne, które przybliżają dzieciom i młodzieży wydarzenia historyczne związane 
ze stuleciem odzyskania niepodległości. Wiele działań na tym polu podejmuje 
również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które realizuje akcję „Rok dla Nie-
podległej”. Wszystkie te inicjatywy z pewnością przyczyniają się do pozytyw-
nych zmian społecznych, przede wszystkim umacniają postawy patriotyczne 
wśród młodych ludzi oraz ich zainteresowanie historią najnowszą Polski.

Rozwój edukacji patriotycznej w polskiej szkole to jeden z prioryte-
tów nowoczesnego wychowania dzieci i młodzieży, przyczyniający się do 
wzmacniania poczucia tożsamości narodowej, a także przywiązania do hi-
storii i tradycji, zarówno narodowych, jak i regionalnych.

Mając na uwadze efektywność i kompleksowość takich działań należy 
życzyć sobie, aby nie zakończyły się one wraz z zamknięciem tegorocznych 
obchodów Święta Niepodległości, ale aby dobre doświadczenia, jakie płyną 
z tej aktywności nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów, były pod-
trzymywane i rozwijane także w kolejnych latach.

Dlatego pragnę zwrócić uwagę na potrzebę wyraźnego uwzględnienia 
edukacji regionalnej w programach nauczania w polskiej szkole, co jest 
w mojej ocenie możliwe do realizacji poprzez większe nasycenie obowiązu-
jących programów nauczania treściami związanymi z regionem, jak rów-
nież poprzez dodanie do tych programów treści specyficznych dla regionu. 
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że aktualnie problematyka 
ta uwzględniona jest w programach nauczania w poszczególnych szkołach 
w różnym zakresie. Tymczasem proces wychowania oraz kształtowania toż-
samości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą jest szczególnie 
ważny m.in. z uwagi na potrzebę umacniania tożsamości regionalnej i na-
rodowej, jak też potrzebę budowania silnej relacji emocjonalnej pomiędzy 
młodymi ludźmi a ich lokalnym otoczeniem. Oprócz zapewnienia dobrych 
warunków do życia może to być jednym z istotniejszych bodźców prze-
ciwdziałających migracji edukacyjnej i zarobkowej. Umożliwianie młodym 
ludziom poznawania własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści 
regionalnych może pomóc w świadomym określaniu własnej tożsamości, 
a także znalezieniu własnej drogi zawodowej i życiowej zarówno obecnie, 
jak i w przyszłości. Rozwinięta tożsamość regionalna człowieka wskazuje 
na jego udział w życiu społecznym, w kulturze, pozwala na własną identyfi-
kację oraz interpretację. Warto podkreślić, że edukacja regionalna w polskiej 
szkole powinna służyć także pełniejszemu poznaniu własnej kultury, dzie-
dzictwa historycznego, wydobyciu wartości tkwiących we własnym regionie 
w kontekście wartości narodowych, ogólnoludzkich, mobilizacji do realizacji 
powinności obywateli wobec kraju i wobec swojej „małej ojczyzny”.

Nakreślone tu walory edukacji regionalnej wskazują na jej istotną war-
tość edukacyjną, poznawczą oraz integracyjną, co w dobie licznych zagro-
żeń wynikających m.in. z globalizacji ma istotne znaczenie dla patriotyczne-
go wychowania młodych ludzi. Dzięki tegorocznym uroczystym obchodom 
Święta Niepodległości zyskujemy wiele doświadczeń przydatnych również 
w przekazywaniu wartości patriotycznych, związanych zarówno z narodem, 
jak i z regionem.

W związku z tym chciałbym zapytać Panią Minister o plany związane 
z rozwojem edukacji regionalnej w polskiej szkole, a w szczególności o to, 
w jakim zakresie jest ona obecnie uwzględniana w programach nauczania 
i czy planuje się zmiany służące wzmocnieniu edukacji regionalnej w progra-
mach nauczania w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Odpowiedź

Warszawa, 21 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Tade-

usza Kopcia na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie uwzględ-
niania edukacji regionalnej w programach nauczania w polskiej szkole. 

Szanowny Panie Senatorze,
uprzejmie informuję, że edukacja regionalna jest uwzględniona w podstawie pro-

gramowej kształcenia ogólnego – w zakresie i w sposób odpowiadający specyfice po-
szczególnych etapów kształcenia. 

W związku z wdrażanymi obecnie zmianami programowymi w kształceniu ogól-
nym, poniższe zestawienie zapisów podstawy programowej, odnoszących się do edu-
kacji regionalnej, obejmuje wyłącznie nową podstawę programową kształcenia ogól-
nego określoną w:

1) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356);

2) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia  2017 r. w spra-
wie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcące-
go, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467).

Wychowanie przedszkolne

Do zadań przedszkola należy współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, 
organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na 
rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki  
w szkole:

– odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy,
– posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem,
– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami spo-

łecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość 
okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki 
w szkole:  

– wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 
otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego 
ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, 
konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego,

– śpiewa piosenki  z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe,
– wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 

(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski  
ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawel-
skim.
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Szkoła podstawowa

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
– wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, soli-

darności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzor-
ców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpieczne-
mu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

– wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regio-
nalnej i etnicznej.

Do najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego  
w szkole podstawowej należy m.in. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, śro-
dowiska lokalnego oraz kraju.

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw oby-
watelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnia-
nie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 
przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 
i lokalnego.

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświa-
towej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która 
w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego 
obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. W realizowanym 
procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miej-
scami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń 
z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

Treści nauczania z zakresu edukacji regionalnej realizowane są w szczególno-
ści w ramach przedmiotów: język polski, historia, przyroda, biologia, geografia oraz 
przedmiotów artystycznych. 

Np. zajęcia geografii prowadzone w terenie powinny przyczyniać się do zrozumienia 
sensu i warunków realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez pozna-
wanie przykładów racjonalnego gospodarowania, oceny zamieszkiwanego środowi-
ska, poczucie odpowiedzialności za tworzenie ładu i piękna w miejscach swego życia. 
Integralną część kształcenia geograficznego stanowi geograficzna edukacja 
regionalna. Zdobywanie wiedzy geograficznej o „małej ojczyźnie” i własnym 
regionie oraz sprowadzenie geograficznego poznania do „tu i teraz”, nada-
je edukacji konkretny wymiar, który można łatwo przełożyć na działania 
praktyczne w codziennym życiu ucznia. Ma to szczególne znaczenie w dobie 
upodmiotowienia społeczności lokalnych, a wraz z tym kształtowania się emo-
cjonalnych więzi ucznia ze swoim miejscem. Treści geograficzne stwarzają dosko-
nałą okazję do prowadzenia edukacji patriotycznej. Istotne jest w niej odniesienie do 
różnych skal przestrzennych (dom, miejscowość, region, kraj) i czasowych (przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość). Ważne zadanie geografii szkolnej kształtującej postawy 
patriotyczne i poczucie dumy z bycia Polakiem powinno być realizowane za pomocą 
działań dydaktycznych służących zdobyciu rzetelnej wiedzy na temat dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego Polski oraz jej miejsca w Europie i świecie. Ugruntowa-
na świadomość własnej wartości i korzeni oraz tożsamość terytorialna, kształtowa-
na w procesie poznawania geografii własnego regionu oraz kraju ojczystego, stanowi 
we współczesnym świecie fundament rozumienia innych narodów i kultur bez obawy 
o utratę własnej tożsamości.

Podstawa programowa języka polskiego
Kształcenie literackie i kulturowe, w tym m.in. rozwijanie zainteresowania kulturą 

w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
Kształcenie językowe, w tym rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz 

jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, naro-
dowej i kulturowej.

Samokształcenie. Uczeń: poznaje życie kulturalne swojego regionu.
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Szkoły ponadpodstawowe

Kształcenie i wychowanie w liceum ogólnokształcącym i technikum sprzyja rozwi-
janiu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły 
jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania 
do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań 
na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

Zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej są zawarte w podstawach programo-
wych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeń-
stwie, geografia, muzyka, plastyka. 

Np. w przypadku języka polskiego podstawa programowa określa, że ważnym za-
gadnieniem w ramach nauczania języka polskiego jest rozwijanie i ukierunkowanie sa-
mokształcenia ucznia. Sprzyja ono realizacji własnych zainteresowań i ambicji, otwiera 
przed uczniem możliwość uczestnictwa w kulturze i życiu własnego regionu, kształ-
tuje potrzebę samorozwoju. Stanowi również naturalne wsparcie dla zintegrowanego 
kształcenia kompetencji interpretacyjnej, językowej i komunikacyjnej ucznia.  

Zakres podstawowy: Zróżnicowanie języka. Uczeń: rozpoznaje różne odmiany języ-
ka, np. potoczny, gwarowy, literacki, dialekt.

Zakres rozszerzony: Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: określa funkcje 
języka: poznawczą (kategoryzowanie świata), komunikacyjną (dostosowanie języka 
do sytuacji komunikacyjnej) oraz społeczną (budowanie wspólnoty regionalnej, środo-
wiskowej, narodowej).

Samokształcenie. Uczeń włącza się w życie kulturalne szkoły, regionu.

Podstawa programowa historii
Edukacja historyczna pełni ważne cele wychowawcze. Umożliwia m.in. rozbudza-

nie zainteresowań własną przeszłością, przeszłością swojej rodziny oraz historią lokal-
ną i regionalną.

W podstawie programowej geografii położono nacisk m.in. na kształtowanie takich 
postaw, jak: rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku geo-
graficznym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwrażliwianie na wartość 
i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych, należących do dziedzic-
twa lokalnego, regionalnego, narodowego, ponadnarodowego.

Podstawa programowa muzyki
Celem przedmiotu jest m.in. rozbudzanie zainteresowania życiem kulturalnym (szcze- 

gólnie muzycznym) szkoły, miejscowości i regionu, poczynając od aktywności własnej 
ucznia; przybliżenie działalności artystyczno-muzycznej i kulturalnej środowiska, w któ-
rym uczeń funkcjonuje, dające możliwości współtworzenia i korzystania z jego dorobku.

Podsumowując, określona przez Ministra Edukacji Narodowej podstawa progra-
mowa kształcenia ogólnego uwzględnia w odpowiednim zakresie problematykę eduka-
cji regionalnej. Natomiast obowiązkiem każdego nauczyciela jest przedstawienie dy-
rektorowi szkoły programu nauczania, który musi uwzględniać ustalony w podstawie 
programowej zakres celów kształcenia i treści nauczania (wymagań edukacyjnych), 
i który musi być dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora szkoły. Zatem,  
to szkolne programy nauczania  są dokumentami, w których jest miejsce na uwzględ-
nienie treści specyficznych dla danego regionu i szerokie uwzględnienie zagadnień 
istotnych dla edukacji regionalnej w różnych jej aspektach (językowym, historycznym, 
geograficznym, społecznym, ekonomicznym, artystycznym, itd.). 

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Mroza

skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wyjątkowo często zgłaszają się osoby, 

które czują się pokrzywdzone działaniem firm telekomunikacyjnych oraz 
operatorów telewizji satelitarnych i telewizji kablowych. Są to najczęściej 
osoby starsze, bezgranicznie ufające słowom sprzedawców, niewgłębia-
jące się w treść wielostronicowych umów. Problemy pojawiają się najczę-
ściej przy kwestiach związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umowy 
i związanym z tym naliczaniem kar umownych. Oczywiście tego rodzaju 
kary są w pełni usankcjonowane zawartą umową. Należy jednak pamiętać,  
że w związku z obszernością tego rodzaju umów większość konsumentów 
zwyczajnie ich nie czyta i podpisuje tylko na podstawie szczątkowych i wy-
biórczych informacji uzyskanych od sprzedawcy usługi.

Rozwiązaniem tego problemu mógłby się stać ustawowy obowiązek do-
łączania przez te podmioty „wyciągu z umowy”. Aby tego rodzaju dokument 
spełniał swoją funkcję, musiałby być ograniczony treściowo (np. limit zna-
ków, limit ilości – 1 strona, określona minimalna wielkość znaku), stanowić 
pierwszą stronę umowy oraz zawierać jej najistotniejsze, z punktu widzenia 
konsumenta, zapisy, tj. długość umowy, wysokość stałej, miesięcznej opłaty 
oraz koszt ewentualnych kar umownych w przypadku przedwczesnego ze-
rwania umowy.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź 
na pytanie: czy widzi Pan możliwość wpisania ustawowego obowiązku, 
dla sprzedawców usług dostępu do telewizji kablowych i telewizji satelitar-
nych oraz operatorów telekomunikacyjnych, przygotowywania wyciągów 
z umów, z najważniejszymi ich zapisami, jako obligatoryjnego elementu przy 
sporządzaniu tego typu umów?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz

Odpowiedź

Warszawa, 24 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Sytuacja abonentów na rynku usług telekomunikacyjnych, w tym zagadnienia 

przejrzystości umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i samego procesu 
zawarcia umowy pozostają przedmiotem stałego zainteresowania resortu cyfryzacji. 
Zjawisko przedstawione przez Pana Senatora ma charakter wielowymiarowy, na któ-
ry składa się nie tylko kwestia samej transparentności i przystępności dokumentów 
umownych, ale również komunikacji dostawcy usług z abonentem w procesie zawie-
rania umowy czy wreszcie uwarunkowań występujących po stronie abonenta.

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne1 zastrzegają wymóg spo-
rządzania umów w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie2. Kryteria te powinny 

1 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907) (dalej 
jako „Pt”).

2 Art. 56 ust. 3 Pt.
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być odnoszone do przeciętnego abonenta, który nie posiada wykształcenia prawnicze-
go ani specjalistycznej wiedzy z zakresu telekomunikacji. Wzorzec umowy uwzględ-
niający wyżej wskazane wymogi ustawowe powinien charakteryzować się prostotą 
sformułowań, unikaniem specjalistycznego słownictwa i zbędnych odesłań do innych 
dokumentów, przejrzystością i czytelnością oraz odpowiednim uporządkowaniem za-
pisów. Innymi słowy wzorzec taki powinien umożliwiać abonentowi łatwe zapoznanie 
się z nim oraz bezproblemowe i bezsprzeczne ustalenie praw i obowiązków wynikają-
cych z umowy. Minimalny zakres postanowień umownych obejmuje m.in. oznaczenie 
stron umowy, wskazanie świadczonych usług i elementów składających się na opłatę 
abonamentową, okres na jaki umowa została zawarta, w tym minimalny okres wy-
magany do skorzystania z warunków promocyjnych oraz pakiet taryfowy. Przepisy 
przewidują, że część postanowień może być zawarta w regulaminie świadczenia pu-
blicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jednak nie dotyczy to tych postano-
wień, które zostały wskazane jako obligatoryjny element samej umowy, stanowiących 
najważniejsze informacje o usłudze3. Wprowadzenie takiej konstrukcji miało na celu 
zmniejszenie obszerności samej umowy, z zachowaniem najważniejszych jej elemen-
tów w jednym miejscu. 

Odnosząc się bezpośrednio do propozycji zmian legislacyjnych przedstawionych 
przez Pana Senatora należy wskazać, że w ramach przeglądu unijnych ram regulacyj-
nych łączności elektronicznej4, w którym strona polska brała aktywny udział, wypra-
cowane zostały korespondujące z problemem transparentności umów zmiany – będą 
one wspierać dokonywanie przez abonentów usług telekomunikacyjnych świadomych 
wyborów. W projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (dalej „Kodeks”), który zastąpić ma obo-
wiązujące ramy regulacyjne, zaproponowano obowiązek dostarczania konsumentom 
w przystępnej formie zwięzłego podsumowania (streszczenia) umowy. Podsumowanie 
takie miałoby obejmować m.in.: dane dostawcy usług, główne informacje na temat 
usługi, opłaty wynikające z umowy, czas jej trwania oraz warunki rozwiązania. Po-
nadto, Kodeks przewiduje również opracowanie przez Komisję Europejską, w poro-
zumieniu z BEREC5, obowiązującego wzoru podsumowania umowy. Dokument ten 
ma być dostarczony konsumentowi przed zawarciem umowy i ostatecznie ma się stać 
integralną jej częścią. W motywach do Kodeksu wskazano, że podsumowanie nie po-
winno być dłuższe niż odpowiednik strony A4, a w przypadku usług wiązanych – od-
powiednik trzech takich stron.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Kodeks zostanie uchwalony i opubli-
kowany w Dzienniku Urzędowym UE przed końcem bieżącego roku. Od momentu 
publikacji państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie jego zapisów do 
krajowych porządków prawnych. Przewiduje się, że nowe regulacje pozwolą na po-
dejmowanie bardziej świadomych wyborów przez abonentów i zabezpieczenie ich in-
teresów w procesie zawierania umów. W tym miejscu warto jednak dodać, że samo 
wprowadzanie odpowiednich przepisów nie jest wystarczające do całkowitego wyeli-
minowania sytuacji polegających na nieświadomym zawarciu umowy lub zawarciu 
umowy, której postanowienia są niezgodne z oczekiwaniami abonenta. Dostarczenie 
abonentowi streszczenia w postaci najważniejszych postanowień umowy nie powinno 
zwalniać go z konieczności zapoznania się ze wszystkimi dokumentami umownymi, 

3 Art. 56 ust. 5 Pt.
4 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w spra-

wie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych 
połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. UE L 108 z 24.4.2002, s. 7, ze zm.); Dyrektywa 
2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń 
na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz. Urz. 
UE L 108 z 24.4.2002, s. 21, ze zm.); Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 108 z 24.4.2002, s. 33, ze zm.); Dyrekty-
wa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników 
(dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. UE L 108 z 24.4.2002, s. 51, ze zm.).

5 Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
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w których znajdują się inne postanowienia, również istotne z punktu widzenia inte-
resów abonenta. Jedynie rozwaga i czujność przy zawieraniu umów, w połączeniu 
z odpowiednimi gwarancjami ustawowymi, pozwolą na uniknięcie występowania sy-
tuacji niekorzystnych dla abonenta, wynikających z braku zapoznania się z umową 
lub wprowadzenia w błąd przez nieuczciwego przedstawiciela dostawcy usług.

Z wyrazami szacunku

Marek Zagórski 
MINISTER CYFRYZACJI
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Mroza

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego z prośbą o interwencję zwrócili się przed-

stawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Podnieśli oni kwestię ubez-
własnowolnienia. W tej chwili nie ma dostępnego dla instytucji czy kontra-
hentów rejestru osób ubezwłasnowolnionych. Wskutek braku tego rodzaju 
zbioru osoby ubezwłasnowolnione, choć nie powinny, mogą zawierać umo-
wy cywilnoprawne, w tym z instytucjami rynku finansowego. Umowę kredy-
tu czy też pożyczki może co prawda zawrzeć tylko osoba mająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych, jednak nieważność z mocy prawa nie zwalnia 
osoby ubezwłasnowolnionej z zaciągniętych zobowiązań. Nie oznacza to 
jednak, że ewentualne długi zostaną umorzone. Dłużnik musi w takim przy-
padku oddać pożyczoną kwotę, ale bez odsetek, prowizji czy kar umownych. 
Doprowadza to do szeregu nadużyć i wykorzystywania takich osób, które 
najczęściej nieświadomie bądź pod naciskiem osób trzecich dokonują tego 
typu operacji, nie zdając sobie sprawy z ich konsekwencji. Należy nadmie-
nić, że informacje o ubezwłasnowolnieniu są już w tej chwili dostępne w pod-
systemie informatycznym ELUD do ewidencjonowania danych o mieszkań-
cach gminy i są wykorzystywane przez np. Państwową Komisję Wyborczą 
w  celu wykluczenia uczestnictwa osób ubezwłasnowolnionych w wyborach 
powszechnych.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania.

1.  Czy opisany problem jest Panu Ministrowi znany?
2.  Czy widzi Pan Minister potrzebę utworzenia wzmiankowanego reje-

stru osób ubezwłasnowolnionych, który byłby dostępny dla instytu-
cji finansowych?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
W MINISTERSTWIE  
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 31 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez pana senatora Krzysztofa Mroza pod-

czas 64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2018 roku 
w sprawie utworzenia rejestru osób ubezwłasnowolnionych uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

Istotą zawartego w oświadczeniu zagadnienia jest ochrona praw majątkowych 
osób niepełnosprawnych. W tym zakresie trzeba rozróżnić sytuację osób z ograni-
czoną zdolnością do czynności prawnych (ubezwłasnowolnionych częściowo) i osób 
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nieposiadających tej zdolności (ubezwłasnowolnionych całkowicie).
Odnosząc się do sytuacji majątkowej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wska-

zać należy, że w sferze majątkowej jest ona reprezentowana przez opiekuna prawnego. 
Celem opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie jest troska o prawidłowe zaspoka-
janie jego potrzeb życiowych, a także troska o jego majątek. Zgodnie bowiem z treścią 
przepisu art. 155 §1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy (Dz. U z 2017 r. poz. 682 i z 2018 r. 850), zwanej dalej „kro”, opiekun sprawuje 
pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką i podlega przy tym nadzorowi 
sądu opiekuńczego. Nadto opiekun prawny, w myśl art. 156 kro, powinien uzyski-
wać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które do-
tyczą majątku podopiecznego. Ustawa nie określa, które sprawy są ważne, gdyż fak-
tycznie ustalenie pełnego katalogu tych spraw nie jest możliwe. Pojęcie „ważniejsze 
sprawy, które dotyczą majątku”, użyte we wskazanej regulacji, jest jednak zbliżone 
do pojęcia „czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu”, użytego w przepisie  
art. 101 §3 kro dotyczącego rodziców małoletniego dziecka. Najogólniej rzecz ujmu-
jąc, przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw 
związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład admini-
strowanego majątku i utrzymywaniem tych przedmiotów w stanie niepogorszonym, 
wszystko zaś, co nie mieści się w tych granicach, należy do czynności przekracza-
jących zakres zwykłego zarządu majątkiem [tak: J. Ignatowicz, w: K. Pietrzykowski 
(red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, s. 912]. Przyjmuje się nadto, że tylko czynności 
niepolegające na zaciąganiu zobowiązania lub rozporządzaniu prawem ubezwłasno-
wolnionego całkowicie (czyli tzw. czynności nieobciążliwe) wchodzą w zakres zwykłego 
zarządu, a zatem na zaciągnięcie w imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 
przez jej opiekuna prawnego zobowiązania w formie pożyczki czy kredytu wymagane 
jest uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego.

Poza tym trzeba również mieć na względzie, że opiekun jest obowiązany wyko-
nywać swoje czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostają-
cego pod opieką i interes społeczny (art. 154 kro) oraz, że osobie pozostającej pod 
opieką przysługuje na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), 
zwanej dalej „kc”, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym spra-
wowaniem opieki, które przedawnia się z upływem trzech lat od ustania opieki lub 
zwolnienia opiekuna (art. 164 kro).

Odnosząc się zaś już do sytuacji osób ubezwłasnowolnionych częściowo – na wstę-
pie – należy wskazać, że w myśl art. 16 kc osoba pełnoletnia może być ubezwłasno-
wolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, 
jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna 
jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Z ustawowych 
uregulowań wynika, że są dwie postaci kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowol-
nionej. Pierwsza, gdy kurator nie jest uprawniony do reprezentowania i do zarządu 
majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej częściowo – z treści art. 181 §1 kro wynika, 
że jest to reguła oraz druga, gdy sąd opiekuńczy poszerzy zakres uprawnień kuratora 
do reprezentowania osoby poddanej kurateli i do zarządu jej majątkiem. Jeżeli sąd 
postanowi, że kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej zostaje powołany do jej repre-
zentowania, wówczas odpowiednie zastosowanie, na podstawie odesłania zawartego 
wart. 178 §2 kro, znajdą przepisy o opiece dotyczące pieczy nad osobą i majątkiem 
podopiecznego. W tej sytuacji zatem także – tak jak w przypadku osób całkowicie 
ubezwłasnowolnionych – kurator osoby ubezwłasnowolnionej, na podstawie art. 156 
w związku z art. 178 §2 kro, będzie musiał uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego we 
wszelkich ważniejszych sprawach dotyczących majątku podopiecznego. W przypadku 
natomiast, gdy sąd opiekuńczy nie skorzysta z możliwości przewidzianej w przepisie 
art. 181 §l kro kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest przede wszystkim 
kuratorem doradcą. Jednak nawet w tej sytuacji – choć w ograniczonym zakresie 
– kurator taki jest przedstawicielem ustawowym częściowo ubezwłasnowolnionego. 
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Trzeba bowiem zauważyć, że jest powołany do wyrażania zgody na czynności prawne 
dokonywane przez podopiecznego, przez które zaciąga on zobowiązanie lub rozporzą-
dza swoim prawem. Wynika to z treści art. 17 kc, który stanowi, że „... do ważności 
czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych 
zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przed-
stawiciela ustawowego”.

Mając na uwadze ogół powyższych spostrzeżeń uznać należy, że obowiązujące re-
gulacje prawne w należyty sposób zapewniają ochronę interesu majątkowego osób 
niepełnosprawnych, zarówno tych ubezwłasnowolnionych częściowo, jak i całkowi-
cie, w szczególności w sytuacjach opisanych w oświadczeniu pana senatora Krzysz-
tofa Mroza dotyczących zawierania przez te osoby umów pożyczek czy kredytów.  
To przede wszystkim rolą kuratorów i opiekunów jest dołożenie należytej staranności, 
by osoby znajdujące się pod ich pieczą umów takiego rodzaju nie zawierały, a nadzór 
nad prawidłowym wypełnianiem tych obowiązków mają sądy opiekuńcze. 

Poza tym trzeba mieć na względzie, że utworzenie rejestru osób ubezwłasnowol-
nionych mogłoby prowadzić do stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób w nim 
ujętych, a jego udostępnienie w celach w istocie niezwiązanych z publicznoprawną 
działalnością Państwa może budzić poważne wątpliwości w świetle uregulowań usta-
wy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Reasumując, nie wydaje się zasadnym podjęcie prac legislacyjnych dotyczących 
stworzenia rejestru osób ubezwłasnowolnionych, o którym mowa w oświadczeniu 
pana senatora Krzysztofa Mroza złożonym na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 27 lipca 
2018 roku.

Z poważaniem

Podsekretarz Stanu  
w MINISTERSTWIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
Łukasz Piebiak
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa  
oraz senatora Mieczysława Golby

skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zawieszeniem na pomniku Grób Nieznanego Żołnierza na 

placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie kolejnych korygowanych 
tablic upamiętniających walki obronne na terenach Kresów z oddziałami na-
cjonalistów ukraińskich zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wy-
jaśnień. Na tablicy w oryginalnej wersji była wyszczególniona miejscowość 
Bircza wraz z datą walk, jakie odbywały się w jej obronie. Po jednym dniu 
obecności na pomniku tablica została w nocy usunięta i zastąpiona inną, 
na której Bircza już nie była wyszczególniona. Tablica miała być odsłonięta 
przez pana prezydenta w święto 11 listopada w ubiegłym roku. Została jed-
nak odsłonięta przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Zwracamy się z prośbą o ustalenie przyczyn wycofania tablicy uwzględ-
niającej Birczę.

1.  Kto wydał polecenie zawieszenia tablicy uwzględniającej Birczę?
2.  Na czyje polecenie dokonano jej usunięcia? Prosimy o kopię tego po-

lecenia czy decyzji.
3.  Co się stało z tablicą? Gdzie jest przechowywana?
4.  Co stoi na przeszkodzie przywrócenia oryginalnej tablicy na pomnik?
Pytania te systematycznie pojawiają się na spotkaniach ze społeczeń-

stwem z naszych terenów, Opolszczyzny i Podkarpacia, w którym licznie 
reprezentowani są Kresowiacy oraz ich potomkowie. Równie krytycznie oce-
niają to ogólnokrajowe organizacje, które od kilkudziesięciu lat kultywowały 
pamięć trudnej historii Kresów wbrew przyjmowanej przez PRL zmowie mil-
czenia na ten temat. Niezrozumiałe jest traktowanie wystąpień naukowych 
historyków, np. z IPN w Rzeszowie, którzy badają historyczne aspekty obro-
ny Birczy i wykonują opinie czy ekspertyzy w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis 
Mieczysław Golba

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
W MINISTERSTWIE  
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2018.09.24

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

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

żone przez senatorów Grzegorza Peczkisa i Mieczysława Golbę z dnia 30 lipca br. 
(BPS/043-64-1853/18) dotyczące wycofania tablic upamiętniających walki obronne 
na terenach Kresów, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.
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W 2017 r. na polecenie ówczesnego Ministra Obrony Narodowej został powołany 
zespół ekspercki do opracowania propozycji napisów na tablicach pamiątkowych. De-
cyzję dotyczącą treści napisów na przedmiotowych tablicach podjął Minister Obrony 
Narodowej.

Mając na względzie zgłaszane liczne zapytania i postulaty społeczne, rozpoczę-
to konsultacje w przedmiotowej sprawie z przedstawicielami urzędów centralnych 
właściwych do spraw miejsc pamięci narodowej oraz środowisk naukowych w celu 
przeanalizowania napisu upamiętniającego miejsca walk żołnierzy polskich i oddzia-
łów samoobrony, broniących ludności polskiej przed siłami UPA i OUN. Rozpatrując 
kwestie tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza należy wziąć pod uwagę zarówno me-
rytoryczne zagadnienia historyczne, jak i oczekiwania społeczne. Jestem przekonany,  
że przeprowadzenie szerokich konsultacji oraz ponowna analiza całości sprawy po-
zwoli wyjaśnić wszystkie pojawiające się wątpliwości, jak również wypracować kon-
struktywne i ostateczne rozwiązanie sprawy.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że z dużym szacunkiem i powagą podchodzimy 
do opinii mieszkańców Podkarpacia i środowisk kresowych.

Z poważaniem

Wojciech Skórkiewicz
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa

skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Boska

Szanowny Panie Prezesie!
W związku ze zmianami przyjętymi w tym roku przez parlament RP do-

tyczącymi subsydiowania odnawialnych źródeł energii w Polsce zwracam 
się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o postępowaniach, jakie pro-
wadziło państwo polskie, w związku z wprowadzeniem poprzednich zmian 
w prawie po roku 2016, w szczególności zmiany sposobu naliczania podatku 
od nieruchomości, w której uwzględniono nie tylko fundamenty i maszt, lecz 
również generatory, przekładnie itd. Proszę o wykaz podmiotów zagranicz-
nych, w tym banków, również posiadających swoje polskie przedstawiciel-
stwa, które weszły w spór z państwem polskim, po wprowadzeniu zmian 
prawnych po roku 2016 w ramach funkcjonowania subsydiowania OZE.

Ile z tych sporów zakończyło się zawarciem ugody?
Ile z tych sporów zakończyło się niekorzystnymi dla Polski wyrokami, 

orzeczeniami?
Jakie były skutki finansowych zobowiązań państwa polskiego w związ-

ku z zawarciem ugody bądź przegranymi postępowaniami?
Jakich zobowiązań podjęło się państwo polskie w ramach zawartych 

porozumień z podmiotami, które weszły w spór?
Jaki wpływ miały prowadzone postępowania i zawarte porozumienia 

na zapisy zmienionego prawa przywracającego „starą” definicję elektrowni 
wiatrowych, od których podatek od nieruchomości liczony jest ponownie tyl-
ko od fundamentów i masztu?

Nowe przepisy zmniejszają dodatkowo obowiązki w zakresie opodatko-
wywania turbin wiatrowych z datą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2018 roku.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis

W związku z prośbą Prokuratorii Generalnej RP odpowiedź na oświadczenie zło-
żone przez senatora Grzegorza Peczkisa podczas 64. posiedzenia Senatu nie zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Senatu ze względu na poufność i objęcie tajem-
nicą Prokuratorii Generalnej RP opisanych w odpowiedzi na oświadczenie postępo-
wań arbitrażowych.
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Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej

skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z treścią rozporządzenia ministra środowiska z 29 grudnia  

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybra-
nych frakcji odpadów, tzw. odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera 
się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem „metale i tworzywa 
sztuczne”. Za opakowania wielomateriałowe uznaje się opakowania wy-
konane z co najmniej 2 różnych materiałów, których nie można rozdzielić 
w sposób ręczny przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych.

Systematycznie zwiększa się ilość tego typu opakowań, potocznie zwa-
nych kartonikami. Producenci, ze względów praktycznych, wolą takie opa-
kowania, ponieważ są lżejsze, nietłukące, łatwe w transporcie i magazyno-
waniu oraz higieniczne, a także umożliwiają dłuższe przechowywanie pro-
duktów spożywczych. Drugą grupę opakowań wielomateriałowych stanowią 
tzw. blistry po lekach.

Według ogólnie dostępnych danych oraz informacji, przekazywanych 
przez zarówno producentów opakowań, jak i branżę zajmującą się recyklin-
giem, opakowania wielomateriałowe składają się głównie z papieru – w pra-
wie 80%. Pozostałą część stanowią powłoki z tworzyw sztucznych oraz alu-
minium. Dlatego też odzyskiem surowców pochodzących z tego typu opako-
wań są zainteresowane przede wszystkim papiernie, dla których stanowi on 
ważne źródło wartościowego włókna celulozowego. Duży problem stanowi 
w dalszym ciągu recykling aluminium i polietylenu, tj. pozostałych składni-
ków opakowania wielomateriałowego.

Jednocześnie docierają do mnie informacje, iż zdecydowana większość 
opakowań wielomateriałowych trafia do spalania w spalarniach ze wzglę-
du na wysoką wartość kaloryczną. Tego typu praktyki stoją w sprzeczności 
z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Spalane powinny być jedynie odpa-
dy resztkowe, a nie pełnowartościowe odpady surowcowe.

Wobec tego proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Jaka jest łączna masa odpadów stanowiących opakowania wielomate-

riałowe w latach 2015–2017?
Ile procent tego typu odpadów poddawanych jest recyklingowi, a ile tra-

fia na wysypiska odpadów lub do instalacji termicznego przekształcania od-
padów?

Czy ministerstwo rozważa zmianę rozporządzenia w sprawie selektyw-
nej zbiórki odpadów i zakwalifikowania opakowań wielomateriałowych do 
papieru?

Czy prowadzone są prace w kierunku zapewnienia skutecznego wysor-
towywania opakowań wielomateriałowych z ogólnego strumienia odpadów 
komunalnych w nowoczesnych sortowniach odpadów komunalnych?

Czy resort środowiska wspiera – jeśli tak, to w jaki sposób – inicjatywy 
służące produkcji towarów z surowców odzyskanych ze zużytych opakowań 
wielomateriałowych? W Polsce odzyskuje się wysokiej jakości włókno celulo-
zowe, a np. w Niemczech produkuje się płyty wykorzystywane w branżach 
budowlanej czy meblarskiej.

Czy w ramach wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym wspiera-
ne są działania innowacyjne, o których tyle się mówi, pozwalające na pełny 
odzysk aluminium i polietylenu z opakowań wielomateriałowych?

Czy ministerstwo planuje działania, które zmniejszą udział w rynku opa-
kowań jednorazowych, w tym tak zwanych kartoników, lub też przymuszą 
wprowadzających tego typu opakowania do aktywnego uczestnictwa w pro-
cesie ich recyklingu?

Jadwiga Rotnicka
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Odpowiedź

Warszawa, 28.08.2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 30 lipca br. (znak: BPS/043-64-1855/l8) przekazują-

cym oświadczenie Pani Senator Jadwigi Rotnickiej złożone na 64. posiedzeniu Senatu 
w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie opakowań wielomateriałowych, poniżej przedsta-
wiam odpowiedzi na pytania Pani Senator.

Ad 1. i 2.
Jaka jest łączna masa odpadów stanowiących opakowania wiełomateriałowe 

w latach 2015-2017? Ile procent tego typu odpadów poddawanych jest recyklin-
gowi, a ile trafia na wysypiska odpadów łub instalacji termicznego przekształca-
nia odpadów?

Zgodnie z danymi przekazanymi przez organizacje samorządu gospodarczego, które 
zawarły porozumienia z marszałkami województw, w latach 2015-2017 masa opako-
wań wielomateriałowych, w których wprowadzono do obrotu produkty kształtuje się 
na poziomie ok. 100 tys. ton. W rozpatrywanych latach organizacje samorządu gospo-
darczego osiągnęły poziomy odzysku i recyklingu wymagane rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów od-
zysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach 
niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone 
poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 6 18).

Ad 3.
Czy ministerstwo rozważa zmianę rozporządzenia w sprawie selektywnej 

zbiórki odpadów i zakwalifikowania opakowań wielomateriałowych do papieru?
Obecnie taka zmiana nie jest planowana. Stwierdzić należy, że nie jest zasadne, 

aby opakowania wielomateriałowe zbierane były łącznie w ramach frakcji papieru. 
Opakowania wielomateriałowe, do których zaliczane są np. opakowania typu „tetra 
pak”, składają się z różnego rodzaju składników. Najczęściej są to papier, folia alumi-
niowa oraz polietylen.

Zasadnym jest zbieranie ww. opakowań w pojemnikach lub workach na tworzywa 
sztuczne, ze względu na skład samego opakowania oraz w celu uniknięcia zabrudze-
nia surowca, prowadzącego do straty jego wartości przy dalszym przetwarzaniu.

Ad 4.
Czy prowadzone są prace w kierunku zapewnienia skutecznego wysortowy-

wania opakowań wielomateriałowych z ogólnego strumienia odpadów komunal-
nych w nowoczesnych sortowniach odpadów komunalnych?

Na wstępie należy wyjaśnić, że na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 150, z późn. zm.) wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych 
jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recy-
kling, odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych na poziomie wymaganym 
w przepisach. Takie systemy są rozwijane, a wymagane poziomy odzysku, w tym re-
cyklingu, są osiągane przez obowiązane podmioty.

Ponadto rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 19) wprowadziło jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w całym kraju, w podziale na cztery frakcje: szkło, papier, metale i two-
rzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia precyzuje, 
że odpady opakowaniowe wielomateriałowe powinny być zbieranie selektywnie w ra-
mach frakcji odpadów metali i tworzyw sztucznych.
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Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie  
z przepisami ww. rozporządzenia, został nałożony na wszystkie gminy w Polsce. Gmi-
ny, w których system selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiega od tego 
jaki został ustanowiony w ww. rozporządzeniu, będą musiały go odpowiednio dosto-
sować. Oczekiwanym efektem wdrożenia przez gminy systemu selektywnego zbiera-
nia, w podziale na frakcje odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu, jest 
uzyskanie jak najlepszej jakości surowca do recyklingu oraz zwiększenie osiąganego 
w Polsce poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Ad 5. i 6.
Czy resort środowiska wspiera – jeśli tak, to w jaki sposób – inicjatywy słu-

żące produkcji towarów z surowców odzyskanych ze zużytych opakowań wie-
lomateriałowych? W Polsce odzyskuje się wysokiej jakości włókno celulozowe, 
a np. w Niemczech produkuje się płyty wykorzystywane w branżach budowlanej 
czy meblarskiej. Czy w ramach wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym 
wspierane są działania innowacyjne, o których tyle się mówi, pozwalające na 
pełny odzysk aluminium i polietylenu z opakowań wielomateriałowych?

Wspieraniem finansowym inicjatyw związanych z ochroną środowiska, w tym 
gospodarką odpadami, zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014-2020 można uzyskać dofinansowanie m.in. na działanie 2.2 – gospodarka odpa-
dami komunalnymi, w którym wyróżnia się:

l) projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej 
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicz-
nego przekształcania odpadów,

2) projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej 
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów,

3) projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpa-
dów.

Ad 7.
Czy ministerstwo planuje działania, które zmniejszą udział w rynku opako-

wań jednorazowych, w tym tak zwanych kartoników, lub też przymuszą wpro-
wadzających tego typu opakowania do aktywnego uczestnictwa w procesie ich 
recyklingu?

Taką możliwość daje nowelizacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Zgodnie z art. 5 
ust. 1 ww. dyrektywy państwa członkowskie mają podejmować środki zachęcające do 
zwiększenia udziału opakowań wielokrotnego użytku wprowadzanych do obrotu oraz 
systemów ponownego użycia opakowań w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny 
z Traktatem, bez uszczerbku dla higieny żywności lub bezpieczeństwa konsumentów. 
Takie środki mogą obejmować między innymi:

a) stosowanie systemów zwrotu kaucji;
b) określanie celów jakościowych lub ilościowych;
c) stosowanie zachęt ekonomicznych;
d) ustalanie minimalnej ilości opakowań wielokrotnego użytku, wprowadzanych 

do obrotu każdego roku w każdym strumieniu opakowań.
Powyższa możliwość w chwili obecnej jest analizowana, a jej implementacja zosta-

nie upubliczniona w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy transponujące-
go przepisy wspomnianej dyrektywy.

Z poważaniem

z up. MINISTRA 
Małgorzata Golińska 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Ardanowskiego

Oświadczenie dotyczy sytuacji w moim okręgu wyborczym, ale nie tylko. 
Jak wiadomo, Krajowa Spółka Cukrowa gromadzi kwiat cukrowni, 

w tym 2 w moim okręgu wyborczym. W 2011 r. miały one zostać poddane 
procesowi prywatyzacji – prywatyzacji pracowniczo-plantatorskiej, a wła-
ściwie odwrotnie: plantatorsko-pracowniczej. W tym celu ustawa upoważ-
niała właściwego ministra – wówczas ministra przekształceń własnościo-
wych – do wydania rozporządzeń. Takie rozporządzenia zostały wydane. 
A nawet rozprowadzono wśród plantatorów akcje. Nie jest oczywiście winą 
władz centralnych państwa polskiego, że akcje trafiły w niewłaściwe ręce, 
w związku z czym ta prywatyzacja była przeciwskuteczna, a nawet miała 
w sobie element kryminalny. Jednakże, Panie Ministrze, od tego czasu upły-
nęło wiele lat, w tym 3 lata obecnej koalicji, która, jak wiadomo, stawia na 
akcjonariat pracowniczy i wspiera też rolnictwo. Nie zauważyłem, żeby pod-
jęto jakiekolwiek działania, aby wyjść z tego impasu, który polega na tym, 
że się nie realizuje postanowień ustawy, że plantatorzy i pracownicy nie są 
włączeni w proces ustawowych przekształceń.

Sytuacja jest tym bardziej zła, że w międzyczasie Unia Europejska znio-
sła kwoty cukrowe, co wprowadziło w pełni swobodny obrót na rynku. I nie 
wiadomo, jak się zachowa rynek, ale dziś już wiemy na pewno, że 600 ty-
sięcy t cukru nie zostało wysłanych za granicę na korzystnych warunkach. 
To i inne względy, chociażby te, że mamy do czynienia, jak naliczyłem, z ko-
lejną, trzecią już zmianą władz tej spółki, władz nadzorczych, taką od dołu 
do góry, tylko dlatego, że zmienił się minister, każe mi martwić się o los pol-
skiego majątku. Tym bardziej że jest to majątek, który wbrew wszystkim 
osiągnął wielkie sukcesy w zakresie przekształceń. A stało się tak dzięki 
działaniom zarządów i oczywiście władz centralnych.

Wydaje mi się, że przez dryf tej spółki zaprzepaszczony zostanie wy-
siłek, wielki wysiłek nawet jednego z posłów, Janowskiego, wysiłek, który 
spowodował, że możemy być dumni z Polskiej Spółki Cukrowej. Możemy być 
też dumni, że plony tej ziemi pracują dla całej Polski. Niestety, jak powta-
rzam, czas płynie, a decyzji brak. Zresztą to nie jest tylko moja opinia. Nie-
dawno na zebraniach związku plantatorów domagano się, aby ten problem 
został rozwiązany. Oni nawet nie narzucają rozwiązań wprost, ale wydaje 
się, że rozwiązanie oparte na wspólnej partycypacji tych, którzy produkują 
surowiec, tych, którzy przetwarzają ten surowiec, i tych, którzy sprzedają, 
jest rozwiązaniem najkorzystniejszym, bo tworzy trwałe, naturalne związki 
produkcyjne i oczywiście partycypację zysków. 

Dlatego wzywam nowo mianowanego Pana Ministra, zresztą mieszkań-
ca ziemi kujawsko-pomorskiej, do podjęcia stanowczych działań, aby ten 
sukces nie zamienił się w porażkę.

Jan Rulewski
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Odpowiedź

Warszawa, 23.08.2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-64-1856/18 z dnia 30 lipca 2018 r. doty-
czące oświadczenia złożonego przez senatora Jana Rulewskiego podczas 64. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r., przedkładam co następuje.

Zgodnie z założeniami przyjętego we wrześniu 2017 r. przez Prezesa Rady Mini-
strów dokumentu pod nazwą „Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania 
akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa”, prywatyzacja przestała być celem 
polityki właścicielskiej Państwa, która koncentruje się na odpowiedzialnym tworze-
niu fundamentu dla budowania stałego wzrostu wartości polskiego kapitału. Zgod-
nie z nowym systemem zarządzania majątkiem państwowym przez Prezesa Rady Mi-
nistrów zbywanie akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa powinno odbywać 
się tylko w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem ochrony interesów 
Skarbu Państwa. Zakazowi zbycia podlegają między innymi akcje/udziały należące 
do Skarbu Państwa w spółkach wymienionych w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w spółkach o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa. Krajowa Spółka Cukrowa SA została wpisana do 
wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa na podstawie Rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia 
wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Realizując nadzór właścicielski wobec podmiotów wymienionych w Rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których 
prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie 
Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspomaga skuteczną realizację polityki rolnej państwa po-
przez wzmocnienie potencjału rozwojowego spółek, ich konkurencyjności, między in-
nymi w zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami, wykorzystywania 
efektu skali i w ten sposób poszukiwania wspólnych projektów, które przyniosą efekt 
synergii.

Odnosząc się do koncepcji holdingu spożywczego informuję, że Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi będzie wypracowywać zasady wzajemnych relacji pomiędzy 
podmiotami w ramach struktury holdingowej oraz podmiotami rynkowymi. Krajo-
wa Spółka Cukrowa będzie jednym z elementów Narodowego Holdingu Spożywczego. 
W oparciu o skonsolidowane w holdingu podmioty będzie można rozwinąć w Polsce 
przetwórstwo rolno-spożywcze z udziałem państwa i rolników. Pozwoli to również na 
kapitałowe wprowadzenie rolników do firm przetwórczych. Kluczowe znaczenie w two-
rzeniu holdingu będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W skład holdingu 
bowiem wejdzie około 40 gospodarstw Skarbu Państwa, które znajdują się w nadzorze 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Należące do holdingu podmioty, choć będą 
powiązane ekonomicznie i organizacyjnie, zachowają niezależność.

Celem włączenia poszczególnych podmiotów gospodarczych w strukturę holdingu 
jest zapewnienie zwiększenia ich potencjału biznesowego i optymalnego wykorzysta-
nia szans rozwojowych. W pracach nad przedmiotowym projektem ważne jest także 
wyjście naprzeciw problemom zgłaszanym przez środowiska rolników, plantatorów 
i producentów. Ponadto niezbędne jest uwzględnienie obowiązujących przepisów pra-
wa, w tym w szczególności w zakresie zasad koncentracji i pomocy publicznej. Zatem 
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w celu wypracowania optymalnego rozwiązania – pod względem biznesowym, praw-
nym i społecznym, potrzebne jest wykonanie szeregu analiz i konsultacji.

z up.  
MINISTRA ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
Sekretarz Stanu 
Tadeusz Romańczuk
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Oświadczenie senatora Sławomira Rybickiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z przejęciem przez Pana Premiera bezpośredniego nadzoru 

nad spółkami należącymi do grupy kapitałowej Lotos oraz grupy kapitało-
wej Orlen ponownie zwracam się do Pana Premiera o udzielenie informacji 
w sprawie planowanego połączenia obu spółek. Odpowiedź ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego z dnia 16 maja 2018 r. w tej sprawie była zdaw-
kowa i niewiele wyjaśniała.

W załączeniu ponownie przekazuję Panu Premierowi list pomorskich par-
lamentarzystów w tej sprawie, wraz z ich podpisami.

Z wyrazami szacunku 
Sławomir Rybicki

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
W KANCELARII PREZESA 
RADY MINISTRÓW

Warszawa, 18 września 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

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

przez senatora Sławomira Rybickiego na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 27 lipca 2018 r.  
w sprawie planowanego przejęcia kontroli przez spółkę PKN ORLEN SA z siedzibą 
w Płocku nad spółką Grupa LOTOS SA z siedzibą w Gdańsku, poniżej przedstawiam 
stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, tekst jednolity z późn. zm.), do kompetencji 
Prezesa Rady Ministrów należy w szczególności wykonywanie uprawnień właściciel-
skich z akcji należących do Skarbu Państwa. Podkreślenia wymaga, iż PKN ORLEN 
SA i Grupa LOTOS SA są spółkami publicznymi, które podlegają przepisom dotyczą-
cym informowania akcjonariuszy o wszystkich zdarzeniach, mających istotny wpływ  
na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów lub mogących 
w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finanso-
wych. Do wspomnianych wyżej zdarzeń zalicza się również planowane przejęcie kon-
troli przez spółkę PKN ORLEN SA nad spółką Grupa LOTOS SA.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję że w dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd 
PKN ORLEN SA poinformował o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy spółką PKN 
ORLEN SA i Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Energii w sprawie 
przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN SA nad spółką Grupa LOTOS SA. 
Strony ww. listu intencyjnego, zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, 
których celem ma być przeprowadzenie transakcji nabycia akcji spółki Grupa LO-
TOS SA przez spółkę PKN ORLEN SA, w tym w szczególności pakietu należącego do 
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Skarbu Państwa. Ponadto, spółka PKN ORLEN SA poinformowała, iż model transak-
cji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia 
szczegółowych analiz i będą wypracowywane. Inne komunikaty, w tym zawierające 
informacje dotyczące planowanego połączenia ww. podmiotów nie zostały dotychczas 
opublikowane.

Powyższe działania mają na celu przeprowadzenie konsolidacji przemysłu nafto-
wego realizowanej w oparciu o ww. spółki.

Z poważaniem

Grzegorz Schreiber
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Oświadczenie senatora Sławomira Rybickiego

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Na dnie Zatoki Gdańskiej spoczywa niemiecki tankowiec Franken, który 
został zatopiony podczas działań wojennych. Statek nadal zawiera bardzo 
duże ilości paliwa i innych niebezpiecznych substancji. Morskie instytucje 
badawcze podjęły działania i opracowały raport, z którego wynika, że istnie-
je realne zagrożenie rozszczelnienia lub zniszczenia zbiorników z paliwem, 
co doprowadzi do wycieku substancji toksycznych na ogromną skalę i ska-
żenie wód Zatoki Gdańskiej.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1.  Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec opracowanego przez na-

ukowców raportu i zawartych w nim wniosków?
2.  Jakie działania ministerstwo planuje podjąć w tej materii, tak aby 

zlikwidować zagrożenie katastrofy ekologicznej?
3.  Czy ministerstwo zabezpieczy stosowne środki finansowe na dzia-

łania w celu zapobiegnięcia wyciekowi i skażenia wód Zatoki Gdań-
skiej?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki

Odpowiedź

Warszawa, 10 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Rybickiego 

podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 roku, dotyczące wraku  
t/s FRANKEN, poniżej przedstawiam następujące informacje.

Eksperci zajmujący się badaniami wraków morskich zalecają aby ich nie podno-
sić, a jedynie monitorować co się z nimi dzieje. Wszystkie znane wraki statków w Pol-
skich Obszarach Morskich, w tym t/s FRANKEN, są stale monitorowane, w szczegól-
ności w zakresie ewentualnych zanieczyszczeń środowiska morskiego. Obszar, w któ-
rym zalega wrak t/s FRANKEN, od wielu lat jest objęty monitoringiem powietrznym 
i satelitarnym prowadzonym przez Urząd Morski w Gdyni. Trasa lotów samolotów 
monitoringowych uwzględnia obserwację miejsc wszystkich znanych wraków, mogą-
cych stwarzać zagrożenie dla środowiska. Przeprowadzone obserwacje nie wskazują 
na to, aby w rejonie zalegania wraku t/s FRANKEN wydobywały się zanieczyszczenia 
ropopochodne, świadczące o uwalniającym się paliwie. Dodatkowo do Urzędu Mor-
skiego w Gdyni nie wpłynęły żadne zgłoszenia, od poławiających w tamtym rejonie 
rybaków oraz załóg innych jednostek, dotyczące zanieczyszczeń wody, które mogłyby 
świadczyć o ewentualnych wyciekach z wraku. Nadto, ww. wrak jest udostępniony 
do nurkowania rekreacyjnego. W sezonie w ciągu tygodnia odbywa się na nim około 
1-2 nurkowań. Jak wynika z informacji uzyskanych od środowiska nurków, obecnie 
w toni wodnej wokół wraku nie obserwuje się żadnego widocznego śladu uwalniają-
cego się paliwa. W przypadku powzięcia informacji o zanieczyszczeniu substancjami 
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ropopochodnymi, natychmiastowe działania podejmie pozostająca w stałej gotowości 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Podkreślenia wymaga fakt, że mimo wielu przeprowadzonych ekspedycji badaw-
czych brak jest jednoznacznych dowodów na zaleganie paliwa we wraku jednostki 
t/s FRANKEN, a informacje podawane przez media to hipotezy, które ciągle wyma-
gają sprawdzenia. Raport Fundacji Mare, pt.: „Wstępny plan oczyszczania wraku  
t/s FRANKEN” potwierdza jedynie potrzebę przeprowadzenia dalszych szczegółowych 
badań wraku statku oraz monitorowania jego stanu. Ekspedycja badawcza, na posta-
wie której opracowany został ww. raport, nie dowiodła występowania paliwa w zbior-
nikach wraku t/s FRANKEN, nie zaobserwowano również wycieków paliwa. Dane 
historyczne jednoznacznie wskazują, że przed zatopieniem jednostki doszło do znacz-
nych rozmiarów rozlewu paliwa, a po intensywnym ostrzeliwaniu statek płonął przez 
około 2 godziny i eksplodował. Mimo wielu prób, do dnia dzisiejszego nie ustalono, 
czy na jednostce pozostały szczelne zbiorniki wypełnione paliwem oraz jaka ilość pa-
liwa została uwolniona do środowiska w dniu zatopienia. Fakt obserwacji przez nur-
ków nienaruszonych zbiorników nie oznacza bowiem ich szczelności ani tym bardziej 
wypełnienia paliwem. Ostatnia ekspedycja badawcza nie poszerzyła również wiedzy 
odnośnie do stanu kadłuba jednostki. Gruba warstwa rdzy, a w wielu miejscach tak-
że piasku i mułu, uniemożliwiły uzyskanie jednoznacznych wyników badań grubości 
blach. Bez konkretnych danych pomiarowych nie można więc wyciągać wniosków na 
temat zagrożenia zawaleniem się jednostki i niekontrolowanego uwolnienia się paliw 
i olejów do środowiska wodnego. Dodatkowo należy wskazać, że różnice w metodyce 
pobierania próbek osadów dennych podczas ww. ekspedycji badawczej uniemożliwia-
ły porównanie z wynikami analiz przeprowadzonymi w poprzednich latach, w związku 
z tym nie ma możliwości weryfikacji czy zaobserwowane przekroczenia norm substan-
cji chemicznych są związane z wyciekiem, który miał miejsce tuż po zatopieniu statku 
czy wynikają one z obecnego stanu wraku.

W związku z powyższym, informacje przekazane do mediów odnośnie do 1,5 milio-
na litrów zatopionego paliwa, zalegającego we wraku jednostki i bezpośrednio zagra-
żającego Zatoce Gdańskiej i okolicznym obszarom lądowym są tylko hipotezą opartą  
na podstawie historycznych zdjęć i schematów budowy jednostki i nie mogą być uzna-
ne za okoliczność zweryfikowaną.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stoi na stanowisku,  
że w obecnej sytuacji najważniejsze jest przeprowadzenie rzetelnych badań i analiz, 
w celu weryfikacji stanu wraku t/s FRANKEN oraz ewentualnego wypełnienia zbior-
ników. Badania takie powinny zostać przeprowadzone z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa oraz uwzględniać wszystkie rodzaje zagrożeń związanych 
z przedmiotowym wrakiem, takie jak możliwość zalegania we wraku i w jego pobliżu 
amunicji i niewybuchów oraz znaczną głębokość zalegania wymagającą szczególnych 
środków bezpieczeństwa związanych z pracami nurkowymi. Tylko fachowa wiedza 
oparta na konkretnych danych i wynikach pomiarów, a nie na przypuszczeniach, 
będzie mogła stanowić podstawę do wypracowania dalszego sposobu postępowania.

W związku z powyższym, w celu analizy i pozyskania danych oraz wypracowania 
planu działań dotyczących ww. wraku, powołany zostanie zespół, w skład którego wej-
dą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister-
stwa Obrony Narodowej, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska. Celem zespołu będzie analiza wszystkich dostępnych wyników badań, 
a w szczególności zgromadzonych w trakcie ostatniej ekspedycji danych, z których nie 
wszystkie zostały uwzględnione w raporcie Fundacji Mare. Na podstawie wypracowa-
nych przez zespół zaleceń Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie 
mógł podjąć decyzję w zakresie dalszych działań.

MINISTER  
GOSPODARKI MORSKIEJ 
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Marek Gróbarczyk
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego  
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana powtórnie w imieniu pana J.G., zamieszkałego 

(…) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania prowadzonego w I in-
stancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt V Ko 23/14 i pra-
womocnie zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
27 lutego 2015 r., sygn. akt AKa 520/14, bądź wniesienie skargi nadzwy-
czajnej zgodnie z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. Wnoszę również 
o skorzystanie z uprawnień nadzorczych i przeanalizowanie, czy postępo-
wanie o ukaranie W.G. jest prowadzone prawidłowo.

Aktem oskarżenia wniesionym w dniu 30 czerwca 2005 r. przez Pro-
kuraturę Rejonową w Środzie Wielkopolskiej pan J.G. został oskarżony 
o przestępstwo z art. 18 §2 kk w zw. z art. 271 kk i art. 286 §1 kk w zw. 
z art. 11 §2 kk. Prokurator wniósł również o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania i w dniu 18 maja 2006 r. (sygn. akt II K 85/05) Sąd Rejonowy 
w Gostyniu wydał postanowienie o zastosowaniu tego środka zapobiegaw-
czego na okres 3 miesięcy. Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 5 lipca 2006 r. 
(sygn. akt IV Kz 700/06) utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. 
W dniu 17 lutego 2010 r. pan J.G. został zatrzymany i tymczasowo aresz-
towany. Podczas zatrzymywania w ocenie pana J.G. w wyniku brutalnych 
działań policji doznał on poważnych obrażeń, stwierdzono u niego cechy za-
wału mięśnia sercowego i został przewieziony do szpitala wojewódzkiego  
w Bielsku-Białej.

Pan J.G. złożył zażalenie na zatrzymanie, które jednak Sąd Rejonowy 
w Pszczynie Wydział II Karny pozostawił bez rozpoznania (sygn. akt II Kp 
187/10). Następnie dokonał także zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Miej-
skiej Policji w B. podczas zatrzymania. Prokurator Prokuratury Rejonowej 
w Tychach postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 r. (3 Ds. 228/10) od-
mówił wszczęcia śledztwa we wskazanym zakresie wobec stwierdzenia,  
iż czynu nie popełniono. Natomiast śledztwo w sprawie nadużycia upraw-
nień przez funkcjonariuszy podczas badań lekarskich w szpitalu wojewódz-
kim w Bielsku-Białej zostało umorzone (sygn. akt Sądu Rejonowego w Biel-
sku-Białej IX Kp 520/11).

Okoliczność nieuzasadnionego zatrzymania i tymczasowego aresztowa-
nia została zdaniem pana J.G. potwierdzona w toku postępowania karnego. 
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. 
akt II K 85/05 pan J.G. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. 
Sąd I instancji w uzasadnieniu opisał wiele poważnych błędów poczynio-
nych przez prokuraturę na etapie postępowania przygotowawczego i uznał, 
iż akt oskarżenia nie spełniał ani wymogów merytorycznych, ani formal-
nych. Następnie Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 16 listopada 
2010 r., sygn. akt IV Ka 1736/10 uznał apelację prokuratury od wyroku 
Sądu Rejonowego za oczywiście bezzasadną i utrzymał w mocy wydany 
przez sąd I instancji wyrok.

W świetle powyższego stanu faktycznego pan J.G. w dniu 15 listopada 
2011 r. wystąpił o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymcza-
sowe aresztowanie i odniesione obrażenia. Pierwszy wyrok w tej sprawie 
zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach w dniu 30 listopada 2012 r., 
sygn. akt V Ko 20/12, następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II AKa 95/13 został uchylony 
i przekazany do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Ponowne rozpo-
znanie sprawy zakończyło się wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 
z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt V Ko 19/13, który również został uchy-
lony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r., 
sygn. akt II AKa 119/14 i sprawa znów trafiła do ponownego rozpoznania. 
Ostatecznie Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w dniu 16 paździer-
nika 2014 r., sygn. akt V Ko 23/14, a następnie w dniu 27 lutego 2015 r. 
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zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach rażąco niesprawiedliwy 
i stronniczy wyrok (sygn. akt II AKa 520/14), odmawiający panu J.G. żąda-
nego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Stan zdrowia pana J.G., a w szczególności stan nogi zmasakrowanej 
przez policję w dniu 17 lutego 2010 r. stale się pogarsza. Dodatkowo pan 
J.G. jest pozbawiony gwarantowanego konstytucyjnie prawa do opieki me-
dycznej z powodu braku ubezpieczenia zdrowotnego i bezdomności. Żona 
pana J.G., W.G., od wielu lat odmawia wpuszczenia go do domu. Pomimo 
istnienia prawnego obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego, 
nie uczyniła tego nawet w sytuacji istnienia bezpośredniego zagrożenia dla 
jego życia i zdrowia. Wskutek tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Od-
dział w Poznaniu Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej w dniu 11 kwietnia 
2016 r. złożył do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej (sygn. akt II 
w 223/16) wniosek o ukaranie żony pana J.G. W dniu 12 kwietnia 2016 r. 
zapadł wyrok nakazowy, od którego obwiniona złożyła sprzeciw. Od tego 
czasu aż do dnia 25 października 2017 r. w powyższej sprawie nic się nie 
działo. Pan J.G. podejrzewa, iż bezczynność sądu w tej sprawie wiązała się 
z oczekiwaniem na termin rozprawy apelacyjnej w sprawie o rozwód i jej 
rozstrzygnięciem, aby nie było konieczności rozstrzygnięcia sprawy z wnio-
sku ZUS. W dniu 25 października 2017 r. zapadł wyrok uniewinniający żonę 
pana J.G., jednak motywy tego rozstrzygnięcia nie są znane. Pan J.G. wno-
sił do prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej o udostępnienie 
informacji publicznej związanej z powyższą sprawą, jednak uzyskał decy-
zję odmowną. Złożył również wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 
w sprawie II W 223/16, jednak sąd odmówił przyjęcia wniosku, na co pan 
J.G. złożył zażalenie. Do tej pory wskazane zażalenie nie zostało rozpoznane 
ani nie zostało sporządzone uzasadnienie wyroku.

W dniu 21 listopada 2017 r. w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zapadł 
wyrok rozwodowy oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społeczne-
go, bowiem wydanie wyroku rozwodowego jest niedopuszczalne, jeśli w wy-
niku jego wydania jedno z małżonków poniesie rażącą krzywdę z uwagi na 
chorobę i wymaga pomocy. Pan J.G. wniósł o wznowienie tego postępowania 
i obecnie oczekuje na termin.

W świetle tych okoliczności zdaniem pana J.G., konieczne jest wznowie-
nie postępowania sądowego o przyznanie mu zadośćuczynienia i odszkodo-
wania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności, proszę Pana Mini-
stra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań 
pozostających w kompetencji Prokuratora Generalnego. Przede wszystkim 
wnoszę o rozpatrzenie możliwości wznowienia postępowania prowadzonego 
w I instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt V Ko 23/14 
i prawomocnie zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt AKa 520/14, bądź wniesienie skargi nad-
zwyczajnej zgodnie z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. Wszelkie 
dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Aresztu Śled-
czego w Bytomiu, organów prowadzących postępowanie przygotowawcze 
oraz wskazanych sądów.

Informuję również, iż w dniu 15 lipca 2018 r. pan J.G. przeszedł zawał 
mięśnia sercowego. Według relacji jego najbliższej rodziny jego stan jest kry-
tyczny, dlatego też proszę o niezwłoczne zainteresowanie się jego sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Stanowisko 
ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

Pan 
Tomasz Szafrański 
Dyrektor Biura Prezydialnego 
Prokuratura Krajowa

Szanowny Panie Dyrektorze,
w załączeniu przekazuję według właściwości pismo Marszałka Senatu RP, Pana 

Stanisława Karczewskiego, z dnia 30 lipca 2018 r. nr BPS/043-64-1859/18, prze-
syłające tekst oświadczenia złożonego przez senatora Czesława Ryszkę podczas  
64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP w terminie  
do dnia 3 września 2018 r. oraz skierowanie kopii odpowiedzi do Departamentu Spraw 
Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z poważaniem

Jakub Jamka

Odpowiedź 
ZASTĘPCY PROKURATORA  
GENERALNEGO

Warszawa, 6 września 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 30 lipca 2018 r. o sygn. akt 

BPS/043-64-1859/18 (przekazane do Prokuratury Krajowej przy piśmie Zastępcy 
Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2018 r.), przy którym 
przesłano tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana 
Czesława Ryszkę podczas 64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  
27 lipca 2018 r., zawierającego wniosek o wznowienie prawomocnie zakończonego 
postępowania Sądu Okręgowego w K. o sygn. akt V Ko 23/04 bądź o złożenie skargi 
nadzwyczajnej od kończącego to postępowanie prawomocnego wyroku Sądu Apela-
cyjnego w K. z dnia 27 lutego 2015 r. o sygn. akt II AKa 520/14 uprzejmie informuję, 
że korespondencja ta zostanie rozpoznana w Departamencie Postępowania Sądowego 
Prokuratury Krajowej jako wniosek o wywiedzenie, na korzyść Pana J.G., w trybie 
przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z dnia 2 stycz-
nia 2018 r., poz. 5), skargi nadzwyczajnej od wymienionego wyroku Sądu Apelacyjne-
go w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia 16 października 
2014 r. o sygn. akt V Ko 23/14.
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Stanowisko w przedmiocie skargi zostanie zajęte po dokonaniu analizy akt przed-
miotowego postępowania. O wynikach tej analizy, w toku której uwzględnione zostaną 
okoliczności przedstawione w przedmiotowym oświadczeniu, zostanie Pan Marszałek 
powiadomiony po jej przeprowadzeniu.

Celem zbadania przesłanek do skierowania wniosku o wznowienie wskazanego  
prawomocnie zakończonego postępowania, jak również stosownego rozpoznania za-
gadnień dotyczących wadliwości zatrzymania Pana J.G. i jego skutków, kopia ko-
respondencji została natomiast przekazana Prokuratorowi Regionalnemu w Katowi-
cach. Należy bowiem wskazać, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, 
niebędący stroną postępowania, nie posiada zarazem uprawnień w zakresie inicjowa-
nia postępowania wznowieniowego, które może nastąpić na wniosek strony. 

Trzeba nadto nadmienić, że akta przedmiotowej sprawy były dwukrotnie analizo-
wane w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej, a następnie 
Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej pod kątem stwierdze-
nia przesłanek do wywiedzenia kasacji na podstawie art. 521 §1 k.p.k. – których nie 
ujawniono, o czym powiadomiono wnioskujących o jej skierowanie.

Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej, w którym badane są 
prawomocne orzeczenia Sądów, kończące postępowanie, w celu ustalenia, czy wystę-
pują przesłanki do skierowania kasacji, bądź skargi nadzwyczajnej, nie jest również 
właściwy do zajęcia stanowiska w przedmiocie prawidłowości postępowania Sądu Re-
jonowego w Ś.W. o sygn. akt II W 223/16, prowadzonego przeciwko Pani W.G., które 
nie zostało dotychczas prawomocnie zakończone. Celem rozpoznania złożonego w tej 
mierze wniosku, kopię korespondencji przekazano więc Prokuratorowi Regionalnemu 
w Poznaniu. 

Z wyrazami szacunku

Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani K.S., zam. (…), prowa-

dząca catering (…) w M. Jak twierdzi, posiada wyrok sądowy zasądzający 
jej należności od (…) za zrealizowanie bonów żywnościowych dla górników 
kopalni (…). Rozpoczęła egzekucję komorniczą, ale niestety nie była ona sku-
teczna. Dlatego złożyła wniosek do sądu o wyjawienie majątku (…). W od-
powiedzi (…) przedstawiło 5 faktur wystawionych na przedsiębiorstwo (…) 
SA na kwotę ok. 5, 6 milionów zł. Przedsiębiorstwo (…) początkowo potwier-
dziło, w piśmie do komornika, iż zaległa w stosunku do (…) kwota wynosi 
ok. 3,8 miliona, jednak po jakimś czasie wycofało się z tego.

Panie Ministrze!
Wnoszę o przeprowadzenie kontroli w zakresie podatku od towa-

rów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 
i 2016 r. w firmie (…) SA., ul. (…); KRS: (…); REGON: (…); NIP: (…) i udzielenie 
informacji o wynikach tej kontroli.

W uzasadnieniu chciałbym podkreślić, że (…) SA w M. przysługują od 
firmy (…) SA należności na podstawie:

1.  faktury nr (…) z 6.10.2014 na kwotę 294 677,50 zł, termin płatności: 
5.01.2015;

2.  faktury nr (…) z 5.12.2014 na kwotę 1 577 475,00 zł, termin płatno-
ści: 5.03.2015;

3.  faktury nr (…) z 7.01.2015 na kwotę 1 930 903,20 zł, termin płatno-
ści: 8.04.2015;

4.  faktury nr (…) z 6.02.2015 na kwotę 1 598 606,40 zł, termin płatno-
ści: 7.05.2015;

5.  faktury nr (…) z 10.03.2015 na kwotę 543 660,00 zł, termin płatno-
ści: 18.06.2015.

Jak wspomniałem, początkowo w trakcie egzekucji, w piśmie z dnia 
8 stycznia 2015 r. do komornika sądowego K.S. w M., sygn. akt Km 40783/14 
(…) SA, firma (…) SA potwierdziła swoje zadłużenie wobec (…) SA na sumę  
3 803 055 zł (trzech milionów ośmiuset trzech tysięcy pięćdziesięciu pięciu 
złotych). Jednakże po kilku miesiącach firma (…) SA zmieniła zdanie i odmó-
wiła wypłaty. Odmowę uzasadniła tym, iż notą obciążeniową nr (…) obciąży-
ła (…) SA na kwotę 5 288 772,45 zł (pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu 
ośmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych i czterdziestu pię-
ciu groszy). Wskazała nawet, że to (…) SA stało się teraz jej dłużnikiem – na 
kwotę co najmniej kilku milionów złotych. Nie ujawniła jednak tej noty.

Ta odmowa naraża Skarb Państwa na znaczną utratę dochodów, po-
nieważ bezzasadnie zaniża podstawę podatku dochodowego od osób praw-
nych oraz pomniejsza podatek od towarów i usług o kilka lub kilkanaście 
milionów złotych. Konieczne jest więc zweryfikowanie noty obciążeniowej 
nr (…) celem ustalenia zasadności jej wystawienia i ustalenia jej rzetelności.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy i kiedy firma (…) SA 
przyjęła i potwierdziła pisemnie oraz zaksięgowała i rozliczyła w zakresie 
podatku od towarów i usług (pomniejszyła podatek należny o podatek na-
liczony) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (pomniejszyła pod-
stawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodu) wymienione wcześ- 
niej faktury (…) SA:

1.  nr (…) z 6.10.2014 na kwotę 294 677,50 zł, termin płatności: 
5.01.2015;

2.  nr (…) z 5.12.2014 na kwotę 1 577 475,00 zł, termin płatności: 
5.03.2015;

3.  nr (…) z 7.01.2015 na kwotę 1 930 903,20 zł, termin płatności: 
8.04.2015;

4.  nr (…) z 6.02.2015 na kwotę 1 598 606,40 zł, termin płatności: 
7.05.2015;

5.  nr (…) z 10.03.2015 na kwotę 543 660,00 zł, termin płatności: 
18.06.2015.
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W tym celu niezbędne jest również zażądanie od (…) SA korespondencji 
z komornikiem sądowym K.S. w M., sygn. Km 40783/14, i noty obciążenio-
wej nr (…) oraz dokumentacji finansowo-księgowej za 2014, 2015 i 2016 r., 
a następnie przesłuchanie członków zarządu na okoliczność rozliczeń z (…) 
SA w 2014, 2015 i 2016 r., rzetelności ksiąg podatkowych i deklaracji pod-
staw opodatkowania i prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług 
oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 r.

Panie Ministrze!
Oświadczenie zawierające postulat dotyczący przeprowadzenia kontroli 

podatkowej chciałem złożyć na ręce naczelnika Pierwszego (…) Urzędu Skar-
bowego w S., doszedłem jednak do wniosku, że Ministerstwo Finansów bę-
dzie w tym przypadku bardziej właściwe.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka

Odpowiedź 
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 9 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka nr BPS/043-64-1860/18 z dnia 30 lip-
ca 2018 r., uprzejmie informuję, że oświadczenie złożone przez Senatora Czesława 
Ryszkę podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r. dotyczące firmy 
(...) SA zostało przekazane do załatwienia do właściwej miejscowo Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach.

Dodatkowo informuję Pana Marszałka i Pana Senatora, że z uwagi na obowiązek 
ochrony informacji stanowiących tajemnicę skarbową, w rozumieniu art. 299 ustawy 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), nie jest możliwe przekaza-
nie szczegółowych informacji dotyczących podejmowanych czynności.

w z. Szefa KAS

z upoważnienia  
MINISTRA FINANSÓW 
Paweł Cybulski 
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

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

Od dłuższego czasu gorącym tematem w dyskusji publicznej są plany 
reformy szkolnictwa wyższego. Ustawa, którą proponuje Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, a której autorem jest Pan Premier, budzi wiele 
kontrowersji nie tylko wśród wykładowców akademickich, władz uczelni 
wyższych czy samorządowców, ale coraz częściej również wśród studentów.

W świetle nowej ustawy kwestie ewaluacji badań humanistycznych 
czy interdyscyplinarności będą regulowane przez wprowadzenie rozporzą-
dzeń wykonawczych. Studenci zwracają uwagę na fakt związany z tym, 
że obecnie takie akty nie zostały wprowadzone, nie były konsultowane ze 
stroną studencką, a ich umiejscowienie w proponowanych przepisach stwo-
rzy niepotrzebne zamieszanie. Po przeanalizowaniu treści projektu ustawy 
stwierdzają oni, że nie ma tam jasnych i precyzyjnych odniesień do aktów 
wykonawczych. Takie działanie może w znacznym stopniu utrudnić lub na-
wet sparaliżować prowadzenie przez nich działalności naukowej.

Kolejne istotne zagrożenia, na które zwracają uwagę studenci to niepro-
fesjonalizm oraz błędna konstrukcja przepisów projektu ustawy. Obawiają 
się oni, że przedmiotowa ustawa, która ich zdaniem zawiera wiele luk praw-
nych, może być wykorzystywana do podejmowania działań mających na 
celu osłabienie jednych uczelni lub kierunków studiów na rzecz innych. Wy-
rażają oni głębokie zaniepokojenie w związku z niebezpieczeństwem sprze-
ciwienia się ideałom uniwersyteckim i podejmowaniu sprzecznych z nimi 
działań.

Szanowny Panie Premierze, projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, 
którego jest Pan autorem, nie przysłuży się rozwojowi polskich uczelni wyż-
szych, a co się z tym wiąże, nie wpłynie pozytywnie na rozwój polskiej na-
uki, studentów oraz miejscowości, w których znajdują się ośrodki akade-
mickie. Na proponowanych zmianach najwięcej stracą małe ośrodki, które 
poza mniejszym dofinansowaniem stracą również swą niezależność i inte-
gralność.

Szanowny Panie Premierze, polscy studenci nie godzą się na ogranicza-
nie ich możliwości rozwojowych, do których mają prawo zapisane w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o skierowanie projektu ustawy 
do konsultacji, również ze środowiskami studentów.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.  Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przepro-

wadzenie konsultacji ze środowiskami studentów w sprawie przed-
miotowego projektu ustawy? Jeśli tak, to proszę o podanie terminu 
i sposobu konsultacji.

2.  W jakim terminie kierowany przez Pana Premiera resort planuje 
przedstawić projekty rozporządzeń wykonawczych do poruszonych 
w powyższym oświadczeniu kwestii pracy naukowej?

3.  Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeprowa-
dzenie zmian w projekcie ustawy, polegających na zniwelowaniu 
istniejących w nim luk prawnych tak, aby chronić interes studen-
tów?

Waldemar Sługocki
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Odpowiedź

Warszawa, 17 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Waldemara Sługockiego złożone 

podczas 64. posiedzenia Senatu w dniu 27 lipca 2018 r. (pismo BPS/043-64-1861/18 
z dnia 30 lipca 2018 r.) w sprawie ustaw reformujących system szkolnictwa wyższego 
i nauki, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawa 
z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce zostały podpisane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 sierpnia 
2018 r. i oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarówno dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i dla podmiotów 
systemu, w szczególności uczelni, rozpoczyna się okres wdrażania rozwiązań wyni-
kających z nowych regulacji. Ministerstwo planuje zapewnić uczelniom kompleksowe 
wsparcie w tym procesie. Wszelkie informacje na temat reformy systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki, w tym komunikaty przypominające o zbliżających się terminach 
realizacji poszczególnych zadań, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane py-
tania będą sukcesywnie zamieszczane na stronie konstytucjadlanauki.gov.pl.  

Należy podkreślić, że przygotowana reforma stanowi krok w kierunku udoskonale-
nia polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zmienia ona zasady organizacji 
i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowa-
niu środkami finansowymi, kładzie również nacisk na znaczne podniesienie jakości 
kształcenia studentów i doktorantów. Przebudowuje system stopni i tytułów w taki 
sposób, by wzmacniać dążenie naukowców do doskonałości naukowej i prowadzenia 
badań interdyscyplinarnych. Ustawa stawiająca sobie za jeden z celów uwolnienie 
potencjału polskiej nauki przyczyni się do wzrostu znaczenia polskiej nauki na are-
nie międzynarodowej, jak również prestiżu polskich uczelni na świecie. Istotne jest 
również to, że reforma gwarantuje znaczny wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo 
wyższe.

Pragnę podkreślić, że w toku prac legislacyjnych nad projektami proces uzgodnień 
międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych był prowadzony zgodnie 
z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Re-
gulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Projekty ww. 
ustaw zostały w dniu 19 września 2017 r. udostępnione w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny. W ramach konsultacji publicznych projekty zostały skierowane 
do szerokiego grona podmiotów reprezentujących środowisko akademickie i nauko-
we, m.in. do Parlamentu Studentów RP, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Zrze-
szenia Studentów Polskich, Rzecznika Praw Absolwenta i Polskiej Rady Organizacji 
Młodzieżowych, a także do Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Rady Młodych Na-
ukowców. Ponadto w ramach konsultacji publicznych istniała możliwość zgłaszania 
uwag i postulatów do projektów przez każdy zainteresowany podmiot, co oznacza,  
że swoje stanowisko mogła przedstawić również inna organizacja lub osoba fizyczna. 

Jak już wskazywano w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Waldemara 
Sługockiego złożone podczas 61. posiedzenia Senatu (pismo DLP.ZK.1700.5.2018 
z dnia 30 lipca 2018 r.), zgodnie z obowiązującą procedurą projektodawca poddał 
analizie uwagi zgłoszone do projektów ustaw oraz zajął stanowisko w ich sprawie. 
Dokumenty dotyczące prac nad projektami tych ustaw, w tym uwagi zgłoszone w ra-
mach opiniowania i konsultacji, a także informacje o zajętym przez projektodawcę 
stanowisku są udostępnione w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 
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Warto zaznaczyć, że oficjalny proces konsultacji był poprzedzony szeregiem spo-
tkań roboczych i konferencji, podczas których odbywały się dyskusje nad poszcze-
gólnymi rozwiązaniami. W wyniku tych działań projekty ustaw były na bieżąco udo-
skonalane. Należy również podkreślić, że organizacje reprezentujące interesy ogółu 
studentów i doktorantów (Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Dokto-
rantów) wyraziły poparcie dla reformy.

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektami aktów wykonaw-
czych, które sukcesywnie są kierowane do konsultacji i udostępniane w ww. serwi-
sie. Z punktu widzenia działalności naukowej istotne są w szczególności następujące 
projekty przedstawione do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji 
publicznych (m.in. Parlamentowi Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów 
i Radzie Młodych Naukowców) w dniu 1 sierpnia 2018 r.:

1) projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dzie-
dzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych;

2) projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewa-
luacji jakości działalności naukowej;

3) projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie spo-
rządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism na-
ukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Podobnie jak w przypadku projektów ustaw, istnieje możliwość zgłaszania uwag 
do projektów aktów wykonawczych przez każdy zainteresowany podmiot. Wszystkie 
stanowiska zostaną poddane analizie, a projektodawca zajmie stanowisko w ich spra-
wie. Dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami będą również na bieżąco udo-
stępniane w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
dr hab. Sebastian Skuza
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się organizacje, które przedsta-
wiają mi swoje stanowiska w związku z procedowaną zmianą ustawy o od-
padach. Jak zaznaczają, ich celem nie jest krytyka wprowadzanych zmian 
mających na celu walkę z samowolą w dziedzinie gospodarowania odpa-
dami, ale wypracowanie takich ustaleń, które w jeszcze większym stopniu 
wpłyną na poprawę sytuacji w tej kwestii.

Wart podkreślenia jest fakt, iż wprowadzenie poprawek, które zostaną 
przedstawione w tym oświadczeniu, nie wpłynie negatywnie na działalność 
legalnie i uczciwie działających przedsiębiorców, a może pozwolić wyelimi-
nować z rynku zakłady omijające prawo.

Proponowane zmiany mogą budzić kontrowersje w odniesieniu do pro-
porcji między środkami przewidzianymi w procesie starania się o pozwole-
nie na gospodarowanie odpadami. Projekt zakłada, iż taka zgoda może być 
wydana jedynie dla podmiotu zlokalizowanego na terenie objętym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Przepis ten jest 
wykluczający dla wielu innych przedsiębiorstw, ponieważ większość gmin 
w Polsce posiada pokrycie MPZP w zaledwie 30%. Oznaczać to będzie,  
że zakłady usytuowane poza MPZP nie będą brane pod uwagę przy wy-
borze przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za składowanie i przetwarzanie 
odpadów.

Przedstawiciele organizacji powołanych do gospodarowania odpadami 
zwracają również uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w pro-
jekcie za naruszenie przepisów. Należy karać za przewinienia, jednak nale-
ży to robić mądrze, tak aby żadna ze stron nie była potraktowana niespra-
wiedliwie. Wstrzymanie działalności powinno dotyczyć tylko przypadków 
ciężkich zaniedbań ze strony posiadacza odpadów. Jednak obecny projekt 
zakłada karanie przy użyciu tego środka nawet za drobne przewinienia.

Ostatnią kwestią, na którą zwracają uwagę organizacje gospodarują-
ce odpadami, jest fakt, iż do wydania zezwolenia wymagane będzie za-
czerpnięcie opinii włodarza gminy. Budzi to poważne obawy, zwłaszcza 
że w mniejszych gminach będzie dochodziło do sytuacji wykorzystywania 
tego narzędzia do walki politycznej lub kierowania się własnymi interesa-
mi. W celu uniknięcia niejasności w wyborze podmiotu odpowiedzialnego 
w danej gminie za gospodarkę odpadami należałoby wykreślić wspomniany 
przepis z projektu ustawy.

Szanowny Panie Ministrze, w odniesieniu do powyższego oświadczenia 
zwracam się do Pana o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.  Czy w trakcie prac nad tworzeniem projektu ustawy nowelizującej 
były prowadzone konsultacje z organizacjami gospodarującymi od-
padami? Jeśli tak, to czy były poruszane kwestie opisane w powyż-
szym oświadczeniu? Proszę o upublicznienie ich wniosków.

2.  Czy kierowany przez Pana Ministra resort planuje wprowadzenie 
poprawek zwiększających przejrzystość przepisów w zakresie go-
spodarki odpadami, które zostały przedstawione w powyższym 
oświadczeniu? Jeśli tak, to proszę o podanie harmonogramu plano-
wanych zmian.

Waldemar Sługocki
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Odpowiedź

Warszawa, 23 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez pana senatora Waldemara Sługockie-

go na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 27 lipca 2018 r., w sprawie rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, przedstawiam 
odpowiedzi na pytania zawarte w oświadczeniu.

Ad 1. Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legi-
slacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt ustawy został jed-
nocześnie przekazany do zaopiniowania następującym organizacjom:

1) Regionalnemu Związkowi Gmin i Powiatów RP;
2) Związkowi Miast Polskich;
3) Unii Metropolii Polskich
4) Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami;
5) Krajowej Izbie Gospodarczej; 
6) Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami;
7) Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami;
8) Związkowi Pracodawców Gospodarki Odpadami;
9) Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.
Raport z konsultacji publicznych oraz pisma podmiotów, które przedstawiły sta-

nowisko lub opinię do projektu ustawy zamieszczone zostały w ww. serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny.

Ad 2. Proponowany przepis art. 46 ustawy o odpadach w brzmieniu z przedłożenia 
rządowego został zmieniony w trakcie prac parlamentarnych. Zgodnie z uchwalonymi 
w dniu 20 lipca 2018 r. przepisami (art. 42 ust. 3c ustawy o odpadach) do wniosku 
o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia  
na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) 
w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane. Oznacza to, że możliwość 
prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami nie będzie uzależniona od 
objęcia danego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Odnosząc się do kwestii niewspółmierności kar, należy zaznaczyć, że zgodnie  
ze wspomnianą nowelizacją przepisów ustawy o odpadach została podwyższona wy-
łącznie dolna granica kary pieniężnej za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpa-
dów bez wymaganego zezwolenia (10 000 zł), czyli działalności nielegalnej. Zdaniem 
resortu środowiska dotychczasowe kary z uwagi na nasilające się przypadki niele-
galnego postępowania z odpadami nie były wystarczająco odstraszające i skuteczne  
co dawało podstawy do rozważenia interwencji legislacyjnej w tym zakresie. Nato-
miast, wprowadzona w art. 41 ust. 6a konieczność zasięgnięcia opinii wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbiera-
nia odpadów lub przetwarzania odpadów, stanowi w istocie uwzględnienie postula-
tów władz samorządu gminnego, który odpowiada za ochronę środowiska na szcze-
blu lokalnym. 
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Podsumowując, zagadnienia poruszone w oświadczeniu Pana Senatora częściowo 
znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., ogłoszo-
nej w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw jako poz. 1592.

Z poważaniem

Henryk Kowalczyk 
MINISTER ŚRODOWISKA
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Do mojego biura senatorskiego w ostatnim czasie zgłaszają się zaniepo-
kojeni mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy zwracają moją uwagę 
na liczne podpalenia składowisk śmieci. Od kilku już lat narasta problem 
legalnych i nielegalnych wysypisk śmieci, na których gromadzi się odpady.

Niestety, jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy problem nadal nie 
został rozwiązany. Na wysypiskach tylko w tym roku wybuchło już ponad 
70 niewyjaśnionych pożarów. Z analiz wynika, że w tym roku odpady w Pol-
sce płoną co drugi dzień. W kwietniu doszło w Polsce do 62 pożarów, w maju 
wybuchło kolejnych 9, a niedawno (2 czerwca oraz 16 lipca) do zdarzenia 
doszło w województwie lubuskim (płonęło składowisko śmieci w Kartowi-
cach koło Szprotawy oraz w Raculi, dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze). 
Skala tego problemu znana jest Ministerstwu Środowiska, które wielokrotnie 
podkreślało, iż temat jest monitorowany, jednak konkretnych działań nie od-
notowano.

Szanowny Panie Ministrze, przejście graniczne w Świecku i Gubinku (wo-
jewództwo lubuskie) codziennie przekracza blisko 70% przewoźników z Eu-
ropy udających się dalej, na wschód naszego państwa. Służba Celna, która 
nieustannie strzeże naszych granic i kontroluje każdą ciężarówkę oznaczo-
ną symbolem ADR, jest pewnym gwarantem bezpieczeństwa. Jednakże po 
licznych rozmowach z mieszkańcami w mojej ocenie brakuje również odpo-
wiednich służb na granicy, które zaczęłyby kontrolować auta z oznaczeniem 
literą A (w Unii Europejskiej tak oznacza się ODPADY). W ten sposób dużo 
nielegalnych śmieci zostałoby zatrzymanych na granicy, co w konsekwencji 
pomogłoby znacząco zatrzymać wywóz odpadów na nielegalne wysypiska 
śmieci w Polsce.

Bardzo proszę Pana Ministra o zabranie stanowiska w tej kwestii oraz 
odpowiedź na pytanie, czy kierowany przez Pana resort dysponuje danymi 
mówiącymi, ile z dotychczasowych pożarów było spowodowanych upałami, 
a ile celowymi podpaleniami. Jeśli tak, proszę o przedstawienie takich infor-
macji.

Waldemar Sługocki

Odpowiedź

Warszawa, 10.08.2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego, złożone podczas 

64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r., w sprawie podpaleń składowisk 
śmieci, problemu legalnych i nielegalnych wysypisk śmieci, na których gromadzi się 
odpady, znak: BPS/043-64-1863/18, uprzejmie informuję.

Odnosząc się do stwierdzenia, że nie odnotowano konkretnych działań w kwestii 
związanych z występowaniem pożarów miejsc nagromadzenia odpadów, uprzejmie 
informuję, że w ostatnich miesiącach na terenie całego kraju odbywały się wspólne 
kontrole miejsc magazynowania odpadów, w których brali udział przedstawiciele Pań-
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stwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowi-
ska. W kontrolach tych szczególną uwagę zwracano na kwestie zagrożeń pożarowych.

Podkreślam również fakt, że ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zno-
welizowana ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) oraz ustawa o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona w dniu 20 lipca 2018 r.  
wprowadzają zmiany mające na celu ograniczenie problemu niewłaściwego gospo-
darowania odpadami. Pierwsza z ww. nowelizacji wprowadziła m.in. zmiany, które 
będą w najbliższych latach skutkować obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów 
wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem rządowej Bazy danych o produk-
tach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dostęp do bazy w trybie on line 
będą miały zapewnione organy kontrolne, co znacząco ułatwi kontrolę posiadaczy od-
padów. Druga nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza szereg rozwiązań mających 
na celu ograniczenie zjawiska nielegalnego gospodarowania odpadami. Do najważ-
niejszych z tych rozwiązań należy wprowadzenie obowiązku ustanawiania przez po-
siadaczy odpadów gwarancji finansowej na wypadek konieczności pokrycia kosztów 
usunięcia i zagospodarowania odpadów przez właściwy organ ochrony środowiska.

Nowelizacje przepisów ustawy o odpadach wprowadziły zmiany w obowiązujących 
przepisach w celu ograniczenia nielegalnego postępowania z odpadami. Uzupełnie-
niem działań o charakterze legislacyjnym były m.in. wspomniane kontrole Inspekcji 
Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Odnosząc się do kwestii dotyczących kontroli odpadów przywożonych do Polski, 
informuję, że transgraniczne przemieszczanie odpadów odbywa się na podstawie pro-
cedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 
z 12.7.2006). System kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów w Polsce 
opiera się na współpracy IOŚ i służb posiadających uprawnienia do kontroli trans-
portów drogowych. Główny Inspektor Ochrony Środowiska pełni funkcję właściwego 
organu w sprawach kontroli przemieszczania odpadów, zgodnie z art. 53 ww. roz-
porządzenia oraz na podstawie Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, a także w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 
Natomiast wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska kontrolują podmioty gospo-
darcze i w razie stwierdzenia działań niezgodnych z ww. przepisami nakładają kary 
pieniężne w wysokości od 30 do 300 000 zł. 

Kontrole drogowe transportów odpadów wykonywane są na bieżąco przez Straż 
Graniczną, Krajową Administrację Skarbową oraz Inspekcję Transportu Drogowe-
go, z którymi Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawarł formalne porozumie-
nia w sprawie współdziałania w zakresie kontroli transgranicznego przemieszczania 
odpadów. W przypadku stwierdzenia nielegalnego przemieszczania odpadów organ, 
który ujawnił naruszenie (WIOŚ, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, 
Inspekcja Transportu Drogowego lub policja) zawiadamiają GIOŚ oraz prokuraturę. 
Postępowania prowadzone przez GIOŚ i prokuraturę są postępowaniami odrębnymi. 
GIOŚ prowadzi działania w celu ustalenia odpowiedzialnych za nielegalne przemiesz-
czanie odpadów i zwrot do kraju wysyłki odpadów nielegalnie przywiezionych na te-
ren Polski lub zagospodarowanie w kraju odpadów nielegalnie wysłanych z terenu 
Polski. Natomiast prokuratury prowadzą postępowania w oparciu o przepisy art. 183  
Kodeksu karnego.

Odnosząc się do przyczyn występowania pożarów miejsc nagromadzenia odpadów, 
należy zaznaczyć, że zgodnie z informacjami Prokuratury Krajowej dane statystycz-
ne w odniesieniu do przestępstw polegających na sprowadzeniu zdarzenia zagraża-
jącego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci 
pożaru (przestępstwo z art. 163 §1 pkt 1 k.k.), czy też sprowadzenia bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa takiego zdarzenia (przestępstwo z art. 164 §1 k.k.) oraz prze-
stępstw przewidzianych w Rozdziale XXII Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko  
środowisku) nie są gromadzone obecnie w taki sposób, który umożliwiałby wprost 
udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczyny występowania pożarów. 
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Natomiast z informacji uzyskanych od Państwowej Straży Pożarnej za pośrednic-
twem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że wśród zidentyfikowa-
nych przyczyn pożarów miejsc składowania i magazynowania odpadów odnotowano 
m.in.: zaprószenie ognia przez maszyny, podpalenia, nieostrożność osób dorosłych 
przy posługiwaniu się ogniem otwartym, nieostrożność osób dorosłych przy wyko-
nywaniu prac pożarowo niebezpiecznych, zaprószenie ognia przez osoby postronne, 
samozapłon.

Niemniej jednak mając na uwadze fakt, że skoro jedną ze wskazywanych przyczyn 
pożarów są podpalenia, można przypuszczać, że jest to działanie zmierzające do po-
zbycia się odpadów w celu uniknięcia konieczności ponoszenia kosztów ich zagospo-
darowania. 

Z poważaniem

z up. MINISTRA  
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło oświadczenie przedstawiające 

stanowisko radnych Rady Miejskiej w Złocieńcu zaniepokojonych faktem,  
że w związku z planowanym przejęciem przez gminę Złocieniec części obsza-
ru znoszonej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminy Ostrowice w województwie 
zachodniopomorskim w projekcie ustawy nie przewidziano żadnych rozwią-
zań prawnych mających zapewnić przez Skarb Państwa gminie Złocieniec 
odpowiednie instrumenty ekonomiczno-prawne umożliwiające znalezienie 
źródeł dofinansowania, niezbędnych do wykonania koniecznych inwestycji 
w celu likwidacji opóźnień rozwojowych na przejętych obszarach.

Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w sprawie budzącej zaniepokojenie 
i sprzeciw samorządowców gminy Złocieniec oraz gminy Drawsko Pomor-
skie, które we wspólnym wystąpieniu z dnia 5 czerwca 2018 r. składały 
wnioski i propozycje rozwiązań prawnych służących ochronie sytuacji fi-
nansowej tych gmin, w związku z przejęciem obszarów i zadań – znoszonej 
z dniem 1 stycznia 2019 r. gminy Ostrowice.

W związku z powyższym zwracam się również z prośbą o podjęcie dzia-
łań legislacyjnych, eliminujących z ustawodawstwa braki w zakresie wspie-
rania samorządów, które nie z własnej winy, po przyłączeniu do nich obsza-
rów znoszonych gmin – znajdą się w trudnej sytuacji wynikającej z przyjęcia 
nowych obowiązków i zadań.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark

Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 28.09.2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pani Grażyny Sztark w sprawie ochro-

ny finansowej dla gminy Złocieniec w związku z nowymi zadaniami wynikającymi 
z przejęcia obszaru znoszonej z dniem 1 stycznia 2019 roku gminy Ostrowice, złożone 
podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 roku, przekazane z upoważ-
nienia Prezesa Rady Ministrów pismem Sekretarza Stanu Sekretarza do Spraw Par-
lamentarnych Pana Grzegorza Schreibera (sygn. DSP.INT.4813.44.2018), uprzejmie 
przedstawiam następujące informacje.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż w świetle zasad ustalonych na gruncie 
przepisów ustrojowych, dotyczących zmian w podziale terytorialnym stopnia gmin-
nego, w przypadku zniesienia gminy odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą 
solidarnie gminy, które przejęły jej terytorium i mienie. Natomiast przepisy ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice  
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w województwie zachodniopomorskim (Dz.U. poz. 1432) jednoznacznie przesądza-
ją, że za zobowiązania gminy Ostrowice nie ponoszą odpowiedzialności gminy, które 
przejmują terytorium i mienie Ostrowic. Zatem zgodnie z postanowieniami ww. aktu 
normatywnego odpowiedzialność za zobowiązania gminy Ostrowice powstałe przed jej 
zniesieniem ponosi Skarb Państwa. Tym samym, gminy Drawsko Pomorskie i Złocie-
niec z dniem 1 stycznia 2019 roku przejmą tereny  gminy Ostrowice nieobciążone dłu-
gami i generujące stałe dochody. Warto także wskazać, iż łączna wartość zobowiązań, 
które przejmie Skarb Państwa to ok. 47 mln zł.

Ponadto, należy zauważyć, że przedstawiciele gmin Złocieniec oraz Drawsko Po-
morskie od początku mieli możliwość uczestniczenia w pracach legislacyjnych zwią-
zanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. W kontekście powyższego istotnym pozostaje spo-
strzeżenie, iż uwagi samorządów były podnoszone także w trakcie prac rządowych 
oraz parlamentarnych nad przedmiotową ustawą. Pomimo iż nie wszystkie wnioski 
samorządów zostały uwzględnione, rządowy projekt ustawy uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Pragnę przypomnieć, że propozycja likwidacji gminy rozważana przez rząd PO-PSL 
na zasadach ogólnych doprowadziłaby do obciążenia długami gm. Ostrowice samorzą-
dów, które przejęłyby teren likwidowanej gminy.

Z wyrazami szacunku

MINISTER  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Paweł Szefernaker 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Antoniego Szymańskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Po zapoznaniu się z raportem NIK pt. „Współpraca szkół z rodzica-

mi w realizacji zadań wychowawczych”, KNO.430.009.2017, Nr ewid. 
165/2017/P/17/025/KNO, jestem zaniepokojony krytycznymi ocenami, 
które wiążą się z ograniczeniem budowy kapitału zaufania i współpracy po-
między szkołą a rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

W informacji NIK wskazano wiele istotnych zagrożeń dla procesu wycho-
wawczego w związku z tym, że rola rodziców jest minimalizowana. Szko-
ła obok realizowanych funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
w niedostatecznym stopniu uwzględnia wspólnotowy charakter zachowań 
dzieci i młodzieży. Rodzice i społeczność lokalna, stowarzyszenia i takie or-
ganizacje jak harcerstwo nie tworzą – zdaniem autorów raportu – spójnego 
systemu wychowawczego budującego kapitał społeczny tak ważny w inno-
wacyjnym społeczeństwie. Istnieje więc ryzyko, że realizowane w szkole cele 
wychowawcze oraz sposoby ich osiągania nie pokrywają się z oczekiwania-
mi i wymaganiami rodziców.

Zasadniczym wnioskiem płynącym z raportu NIK jest stwierdzenie,  
że szkoły, podejmując działania w zakresie tworzenia warunków do realiza-
cji działalności wychowawczej oraz prowadząc współpracę m.in. z radą ro-
dziców oraz instytucjami lokalnymi w zakresie realizowanych oddziaływań 
wychowawczych, jednocześnie nierzadko ograniczały uprawnienia rady ro-
dziców wynikające z przepisów prawa.

Symptomatycznym odkryciem świadczącym o niskim poziomie kapi-
tału społecznego w systemie edukacji szkolnej jest zupełne zignorowanie 
tworzenia rady szkoły. Analizowano 20 szkół i tylko w 1 szkole taka rada 
powstała. W 10 na 20 kontrolowanych szkół nie stworzono warunków do 
działania organizacji społecznych, w tym harcerstwa. Szkoły nie korzystały 
również z możliwości współpracy z radą rodziców w pracach zespołu po-
wypadkowego, w którego skład można było powołać przedstawiciela rady  
(w 7 kontrolowanych szkołach). Ponadto wystąpiły przypadki niezgodnego 
z prawem wyboru rady rodziców (niedochowanie obowiązku tajności głoso-
wania w 2 szkołach) i jej funkcjonowania, współpracy z nią o charakterze 
okazjonalnym i niedostatecznie udokumentowanej.

W kontrolowanych szkołach bardzo często nie uzgadniano z radą ro-
dziców, radą szkoły (których właściwie nie powołano), jak również z radą 
pedagogiczną warunków działalności na terenie szkoły stowarzyszeń i or-
ganizacji pozaszkolnych, których celem statutowym jest działalność wy-
chowawcza. W konsekwencji w szkołach tych najczęściej nie prowadzono 
współpracy z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi lub współpraca  
ta była bardzo ograniczona.

Raport potwierdza inne spostrzeżenia dotyczące słabości systemu wy-
chowawczego, z którymi spotkałem się w swojej działalności senatorskiej 
na polu pobudzania przedsiębiorczości. Dyrektorzy szkół rzadko są zain-
teresowani budowaniem spółdzielni uczniowskich bądź innych form ak-
tywności przedsiębiorczej młodych. Dzieje się tak dlatego – co podkreślono 
w raporcie – że niektórzy dyrektorzy mają niską świadomość prawną i spo-
łeczną odnośnie do znaczenia współpracy z rodzicami w procesie wycho-
wania dzieci. Gdyby potrafili pobudzić potencjał rodziców do udziału w in-
nowacyjnych inicjatywach szkolnych, to zapewne konkluzje raportu byłyby 
bardziej optymistyczne.

Szkoły wspierają rodzinę w jej zadaniach edukacyjnych i socjalizacyj-
nych. Rodzice jednak powinni być pierwszymi zasadniczymi wychowawcami 
swych dzieci, a nauczyciele mają im pomagać w wypełnianiu tego zadania.

Uważam, że trzeba poważnie potraktować wnioski wynikające z kontroli 
i kierowane do ministra edukacji narodowej, które wskazują na konieczność:

1.  podjęcia działań informacyjnych skierowanych do rodziców uczniów, 
dotyczących kompetencji rad rodziców oraz wskazania, na co mogą 
być wydatkowane środki z funduszu rady rodziców;
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2.  zachęcenia, w ramach zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, 
kuratorów oświaty do objęcia nadzorem procesów opracowywania 
i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach 
i placówkach.

Wprawdzie NIK we wnioskach jasno tego nie postuluje, ale sens rapor-
tu potwierdza, że cenne byłoby budowanie programów, a nawet polityki 
gminnej zmierzającej do wzmocnienia współdziałania nie tylko szkoły i ro-
dziców, ale także władz samorządowych i organizacji społecznych. Trudne  
do przecenienia jest zachęcenie do działań w triadzie rodzina – szkoła – gmi-
na, w których stworzone zostaną lokalne programy ujawniające efekty sy-
nergii w tworzeniu kapitału społecznego.

Proszę o informację, w jakim stopniu i za pomocą jakich działań MEN 
będzie mogło wykorzystać zalecenia NIK już w najbliższym roku szkolnym.

Antoni Szymański

Odpowiedź

Warszawa, 23 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Pana Antoniego Szymańskiego, 

Senatora RP, złożone podczas 64. posiedzenia Senatu RP 27 lipca 2018 r. w sprawie 
współpracy szkół z radami rodziców oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 
realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego. 

Szanowny Panie Senatorze, 
kształcenie i wychowanie uczniów jest złożonym i ważnym, jeśli nie najważniej-

szym, zadaniem publicznym. Nie sposób realizować obecnie tego zadania z wyłącze-
niem (lub jakimkolwiek ograniczeniem roli) integralnych uczestników tego procesu 
– rodziców, społeczności lokalnych czy partnerów społecznych szkoły. W pełni należy 
też podzielić pogląd o konieczności stałego wsparcia tego procesu przez wszystkie or-
gany i instytucje Państwa. 

Stosownie do ustrojowej zasady decentralizacji kompetencji działalność prawodaw-
cza w tym zakresie skoncentrowała się na wprowadzeniu jak najszerszych, otwartych 
możliwości współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły. Nie jest to jednak równoznacz-
ne z automatyczną i natychmiastową zmianą sposobu organizacji szkół. Rodzice są 
szczególnym uczestnikiem życia społecznego szkoły. W przeciwieństwie do uczniów, na-
uczycieli – nie wiążą ich (i nie mogą wiązać) ze szkołą formalno-administracyjne więzy. 
Rodzice relację ze szkołą w sposób naturalny sytuują najpierw na tle indywidualnych 
wyników kształcenia dziecka, a dopiero w dalszej kolejności – identyfikują zbiorowe 
(własne) zadania w tym obszarze. W tym sensie uzyskanie nawet wiedzy, co do istnienia 
stosownych przepisów – nie jest równoznaczne z ich wykorzystywaniem i stosowaniem. 

Jak wynika z analiz żadne jednorazowe inicjatywy – nie zmieniały tego stanu. 
Ministerstwo zdecydowało się zatem na podjęcie czynności, które pozwoliłyby oddzia-
ływać w tej kwestii w dłuższej perspektywie. Z punktu widzenia organów zarządzają-
cych sferą oświaty (szkoły, samorządy, administracja centralna) najważniejszym nie 
jest bowiem fakt istnienia przypadków nieprawidłowego ustalania priorytetów przez 
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wybrane organy szkoły (rady rodziców, dyrektorów) czy samorządy, ale to – czy na 
przestrzeni lat podlegają one zmianom oraz jaka jest dynamika tych zmian? Przyto-
czone wyniki kontroli NIK dotyczą kontroli procesu w latach 2014/2015 i 2016/2017. 
Jest to zatem moment, w którym doszło do istotnego zintensyfikowania czynności 
Ministra Edukacji Narodowej w zakresie sposobu stosowania, a także brzmienia obo-
wiązujących w tej sferze przepisów. Nie sposób w tym miejscu pominąć m.in.: 

– zainicjowania i następnie powołania stanu prawnego, który w roku 2007 r. 
nałożył na szkołę obowiązek powoływania rad rodziców. Przepisy zostały na-
stępnie udoskonalone ustawą Prawo oświatowe w grudniu 2016 r. (proces był 
poprzedzony szerokimi konsultacjami ze środowiskiem, skupiającym rodziców 
uczniów), 

– objęcie patronatem w latach 2016 i 2017 corocznych, ogólnopolskich konfe-
rencji rad rodziców, w tym jednej w Parlamencie RP (z udziałem Pani Anny 
Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej i przedstawicieli Parlamentu RP), 

– dokonania zmiany koncepcji działania komórek organizacyjnych MEN. Bez-
pośrednim skutkiem tych czynności stało się wypracowanie jednolitych i kon-
cepcyjnie uporządkowanych wykładni w sferze praktycznego stosowania wła-
ściwych tu przepisów. Cechą charakterystyczną stało się tu wypowiadanie 
opinii przez MEN w trybie przyśpieszonym oraz odnoszącym się szeroko do 
całokształtu systemowego właściwych tu norm prawnych, umożliwiając ich 
zrozumienie, a nie tylko stosowanie, 

– faktu, że wyniki obecnej kontroli NIK stały się podstawą do zmodyfikowania in-
formacji dotyczącej sposobu i zasad działania rad rodziców na stronach MEN, 
pod kątem dostrzeżonych potrzeb i uchybień. 

 Nowy, specjalnie przygotowany materiał zawiera w szczególności informacje 
o zasadach i możliwościach prawnych angażowania się środowiska rodziciel-
skiego w finansowanie wsparcia zadań statutowych szkoły. 

 Dodatkowo opracowano materiał w przystępnej formie graficznej, który zosta-
nie upowszechniony w szkołach wraz z listem Ministra Edukacji Narodowej 
związanym z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019, 

– rozstrzygnięcia, że w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, w ra-
mach zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, zostanie polecone kuratorom 
oświaty – objęcie nadzorem procesu opracowywania i realizacji programów wy-
chowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach (w ślad za deklaracją wy-
rażoną w stanowisku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2018 r.  
do informacji o wynikach kontroli NIK). 

Kwestia obowiązków wychowawczych szkoły oraz rola rodziców w tym zadaniu 
– stały się jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania Ministra Edukacji 
Narodowej. Podjęto trwałe działania systemowe, dla których wyniki kontroli NIK sta-
ły się przesłanką dla ich modyfikowania. Zainicjowane zmiany dotyczą wszystkich 
obszarów, w których aktywność właściwego ministra może nieść skutek sprawczy, 
a zatem w sferze projektów legislacyjnych (opartych na dialogu z partnerami spo-
łecznymi), inicjowania dialogu i współdziałania samych rodziców (konferencje), zmian 
w sposobie działania urzędu obsługującego Ministra, błyskawicznej korekty przekazu 
informacyjnego w ślad za pojawiającymi się nowymi danymi dotyczącymi sposobu 
realizacji zadań oświatowych (NIK) oraz na polu kompetencji do wyznaczania celów 
(w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa). 

z wyrazami szacunku 

Z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Wobec zagrożenia dla budowy nowego stopnia wodnego w okolicach 

Siarzewa, związanego bezpośrednio z wypowiedziami członków gabinetu 
Pana Premiera, po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat pozwolę sobie 
poprosić o interwencję w tej sprawie oraz pozwolę sobie na podniesienie 
po raz kolejny ważnych argumentów świadczących o konieczności realizacji 
przedmiotowej inwestycji.

Opracowanie planów budowy nowej zapory wodnej w Siarzewie było 
owocem wieloletnich analiz specjalistów oraz urzędników. Decyzja o zbudo-
waniu nowego stopnia na Wiśle wiąże się z występowaniem bezpośredniego 
zagrożenia stanem technicznym zapory we Włocławku. Niestety, biorąc pod 
uwagę ostatnią decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Byd-
goszczy, która odmówiła wydania zgody na budowę, realizacja tego przed-
sięwzięcia stoi pod znakiem zapytania.

Pierwsze informacje o pogarszającym się stanie zapory we Włocławku 
pojawiły się w latach 90., po kontroli stanu technicznego przeprowadzonej 
przez specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Okazało 
się, że tama wymaga pilnych prac remontowych, ale nawet one nie rozwiążą 
problemu. Zapora od początku była projektowana jako element całego syste-
mu stopni wodnych – to oznacza, że miała spełniać inne założenia, niż gdyby 
była projektowana jako samodzielny obiekt. Już teraz maksymalna różnica 
poziomów lustra wody przed i za tamą sięga 14 m. W 1999 r. wybudowano 
tymczasowy próg podpiętrzający, mający choć częściowo zminimalizować 
skutki naporu wody. Wkrótce też do Sejmu trafił projekt uchwały wzywają-
cej rząd do podjęcia działań zabezpieczających stopień wodny.

Kolejną ważną dla rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji decyzją była 
m.in. decyzja Komisji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (czerwiec 
2008 r.). Komisja przyjęła od firmy Hydroprojekt sp. z o.o. „Dokumentację 
przygotowawczą dla zadania: Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego 
Włocławek”. Dokumentacja zawierała 5 wariantów rozwiązań możliwych do 
realizacji. Ostatecznie w styczniu 2009 r. na wniosek Ministerstwa Środo-
wiska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadziło na „Listę projektów 
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013” zadanie „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocła-
wek: Modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeń-
stwa powodziowego zbiornika włocławskiego”.

W marcu 2009 r. Grupa Energa, jako potencjalny wykonawca, wydała 
oświadczenie w sprawie przygotowania analiz lokalizacji nowej elektrowni 
na Wiśle. W rezultacie opracowywany przez Grupę Energa projekt zakładał 
budowę drugiego stopnia wodnego wraz z elektrownią wodną i infrastruk-
turą towarzyszącą w miejscowości Siarzewo, położonej w 708. kilometrze 
Wisły. Planowana moc elektrowni wodnej miała wynieść ok. 80 MW. Szaco-
wany koszt inwestycji określono na ok. 3,5 miliarda zł.

W lutym 2015 r. prezydent Włocławka oraz Zarząd Energa SA. podpisali 
w tej sprawie porozumienie, na mocy którego został złożony w bydgoskiej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy wydaje decyzję, w której odmawia zgody na budowę dru-
giego stopnia wodnego. Według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy zadanie polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa publicz-
nego w rejonie stopnia wodnego we Włocławku przy wykorzystaniu energii 
wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych 
trwale zmieni charakter rzeki i będzie miało negatywny wpływ na obszary 
chronione Natury 2000.

Ta decyzja powoduje, że razem z posłem Tomaszem Lenzem kierujemy 
do podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy pyta-
nia o przyszłość projektu oraz o to, czy resort zamierza wystąpić z inicjatywą 
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wpisania przedmiotowej inwestycji do masterplanu. Podsekretarz stanu Gaj-
da odpowiada, iż decyzja jest kontrowersyjna, wymaga szczegółowej ana-
lizy, Ministerstwo Środowiska do tej pory tym problemem się nie zajmowa-
ło, zajmował się tym regionalny dyrektor ochrony środowiska. Z informacji 
podsekretarza stanu wynika, iż inwestor zamierza złożyć odwołanie od tej 
decyzji.

2 maja 2016 r. generalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie 
uchyla decyzję RDOŚ ze stycznia.

We wrześniu 2017 r. Spółka Energa SA przygotowuje nowy projekt bu-
dowy zapory i rozpoczyna konsultacje społeczne.

1 grudnia 2017 r. minister środowiska Jan Szyszko, sekretarz stanu 
w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Mater-
na oraz wiceminister energii Andrzej Piotrowski podpisują porozumienie 
w sprawie realizacji inwestycji. Powołany zostanie Komitet Sterujący, do 
którego zadań będzie należała m.in. koordynacja realizacji przedsięwzięcia, 
wsparcie podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie oraz sprawowa-
nie nadzoru nad tą inwestycją. Stopień ma powstać na 706.–707. kilome-
trze Wisły w Siarzewie koło Nieszawy. Ministerstwo wyjaśniło, że w ramach 
inwestycji ma powstać m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownia wodna o mocy 
ok. 80 MW, śluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływających 
i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do natu-
ralnej rzeki), dwie przepławki dla ryb czy urządzenia do spływu ryb w dół 
rzeki. Zgodnie z harmonogramem do końca 2019 r. planowane jest uzyska-
nie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Budowa stopnia 
Siarzewo ma ruszyć w 2020 r., a zakończyć się w 2025 r. Koszt inwestycji 
to 2,3 miliarda zł.

W dniu 29 grudnia 2017 r. RDOŚ w Bydgoszczy wydaje pozytywną de-
cyzję środowiskową na budowę. Nie jest to decyzja prawomocna. Dokument 
liczy 222 strony i szczegółowo określa, jak prowadzić prace przy budowie 
tamy, by zminimalizować ich wpływ na przyrodę. Stopień wodny będzie od-
działywać na cenne przyrodniczo obszary Natury 2000, konieczne było więc 
wykazanie, że za inwestycją przemawia „nadrzędny interes społeczny”. Za 
taki uznano bezpieczeństwo powodziowe, bowiem główną funkcją tamy bę-
dzie odciążenie ponad 40-letniej zapory we Włocławku. Decyzja środowisko-
wa nakazuje, by tam, gdzie wpływ na środowisko będzie szczególnie nega-
tywny, dokonać kompensacji, np. odtworzyć siedliska i dokonać nasadzeń. 
Odtworzonych zostanie m.in. ponad 500 ha nadrzecznych łęgów. Inwestor 
ma też zapewnić możliwość migracji ryb wędrownych. Docelowo inwestorem 
będą „Wody Polskie”, natomiast Energa będzie inwestorowi doradzać.

W marcu 2018 r. rozpoczął pracę komitet zajmujący się przygotowaniami 
do budowy. Ma on określić ostateczny model realizacji inwestycji i jej reali-
zowania. W komitecie znajdują się przedstawiciele resortów środowiska, go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii, a także eksperci z Ener-
gi, „Wód Polskich” oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

W kwietniu 2018 r. następuje podsumowanie akcji zbierania podpisów 
zorganizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie poparcia 
dla budowy drugiego stopnia wodnego w Siarzewie. Zebrano ponad 102 ty-
siące podpisów.

Z kolei w dniu 28 maja 2018 r. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwie-
ciński ku mojemu zdziwieniu zapowiedział podczas spotkania we Włocław-
ku, że budżet państwa nie wyłoży pieniędzy na budowę stopnia wodnego 
w Siarzewie. Minister uważa, iż budowa powinna być sfinansowana przez 
konsorcjum publiczno-prywatne stworzone przez państwo, samorządy tery-
torialne i przede wszystkim prywatne firmy zainteresowane komercyjnym 
wykorzystaniem stopnia wodnego.

Panie Premierze, wypowiedź ministra Jerzego Kwiecińskiego w zasa-
dzie przekreśla szybką realizację drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Kosz-
ty jego budowy określa się nawet na ponad 2 miliardy zł. Tak znaczącą 
sumę jest w stanie zabezpieczyć tylko i wyłącznie Skarb Państwa. Z kolei 
przeprowadzenie samej inwestycji wraz z jej poszczególnymi etapami musi 
nadzorować bezpośrednio właściwe ministerstwo. Ponadto wszyscy zdaje-
my sobie sprawę z trudności, jakie napotykają o wiele mniej skomplikowane 
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i mniej kosztowne przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Zapowiedź pana ministra traktuję jako próbę zrzuce-
nia odpowiedzialności za rozpoczęcie budowy tamy w Siarzewie na bliżej 
nieokreślone podmioty prywatne oraz próbę wykreślenia jej z listy zadań 
strategicznych inwestycji rządowych.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze wyjaśnienie oficjalnego sta-
nowiska rządu, pozwalam sobie poprosić Pana Premiera o odpowiedź na 
poniższe pytania.

Czy została już podjęta ostateczna decyzja w sprawie formuły finanso-
wania budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle?

Czy rząd Pana Premiera zamierza zabezpieczyć środki publiczne na re-
alizację wyżej wymienionej inwestycji?

Kiedy ostatecznie możemy spodziewać się wiążących decyzji?
Czy rzeczywiście rozważany jest wariant finansowania budowy nowej 

tamy w Siarzewie ze środków prywatnych i czy właściwy resort prowadzi 
w tym kontekście jakiekolwiek rozmowy z prywatnymi podmiotami?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński

Odpowiedź 
MINISTRA 
GOSPODARKI MORSKIEJ 
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Warszawa, 6 września 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Termińskiego 

podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r., w sprawie finansowania 
budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Siarzewa, z upoważnienia Pre-
zesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam stosowne informacje.

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji inwestycji budowy Stopnia Wod-
nego Siarzewo z dnia 1 grudnia 2017 r., podpisanym przez ministra właściwego  
ds. gospodarki wodnej (wówczas Ministra Środowiska), Ministra Energii oraz Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, budowa stopnia wodnego Siarzewo zosta-
ła zakwalifikowana jako priorytetowe przedsięwzięcie wodne w skali kraju, które po-
winno zostać zrealizowane w ramach zadań publicznych Państwa i to nie później niż 
w terminie do końca 2025 roku. W celu wsparcia sprawowania przez rząd RP nadzoru 
nad realizacją tego przedsięwzięcia powołano Komitet Sterujący, w ramach którego 
pracują również eksperci z Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz przedstawiciele Grupy Kapitałowej ENERGA (jako orga-
nizacji dysponującej znaczącym doświadczeniem w zakresie eksploatacji hydroelek-
trowni). Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został wskazany 
jako przyszły inwestor budowy stopnia.

Obecnie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie trwają prace nad 
formułą finansowania stopnia na Wiśle poniżej Włocławka oraz nad ustaleniem sto-
sownej formuły organizacyjno-prawnej, które stanowią kontynuację prac podjętych 
jeszcze w 2016 r. Prace te obejmują w szczególności kwestie:
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1. Analiz wariantów realizacji przedsięwzięcia przez PGW Wody Polskie jako lidera 
i podstawowego beneficjenta (inwestora), także przy udziale środków prywat-
nych, w różnych konfiguracjach i formach własnościowych i utrzymaniowych/
eksploatacji.
 a. Analizy formuły organizacyjno-prawnej (w tym wypracowania zasad współ-

pracy z ewentualnym partnerem prywatnym – może być kilku).
b. Analizy formuły finansowania przedsięwzięcia.

2. Analiz harmonogramu realizacji.
3. Analiz uwarunkowań zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach realizacji przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej) – zarówno w kwe-
stiach środowiskowych jak i rozwiązań technicznych.

4. Analiz w kontekście przepisów prawa (w tym ustawy Prawo wodne, przepisów 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, itp.).

W zależności od wyników prac dotyczących formuły finansowania inwestycji, za-
równo w kwestii udziału środków publicznych oraz ze źródeł prywatnych oraz możli-
wości uzyskania dofinansowania i/lub uzyskania kredytu zostanie podjęta decyzja, 
skąd będą pochodziły środki na realizację przedsięwzięcia w części, za którą odpowia-
dać będzie Skarb Państwa. Analizowane są możliwości finansowania między innymi 
ze środków utworzonego przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) – Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Rozważa-
ny jest także udział partnera prywatnego w przedsięwzięciu, co w kontekście dofinan-
sowania bądź kredytowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Inwesty-
cji Strategicznych jest jak najbardziej pożądane. Projekt figuruje w bazie zamierzeń 
inwestycyjnych Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, prowadzonej przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego od-
cinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – Stopień wodny poniżej Włocławka”.  
Ze względu na priorytetowość tego przedsięwzięcia, wiążące decyzje w sprawie formu-
ły finansowania oraz formuły organizacyjno-prawnej realizacji i eksploatacji przedsię-
wzięcia zostaną podjęte niezwłocznie po wypracowaniu i zaakceptowaniu rozwiązań.

Z poważaniem

z upoważnienia  
MINISTRA 
Anna Moskwa 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w ostatnich 

miesiącach osiągają zawrotny i niebezpieczny poziom. Szczególnie dotyczy 
to cen w kontraktach na rok 2019. W minionych latach standardowe wa-
hania dobowe o 10–20 gr były uznawane za wysokie. Dziś cena za 1 MWh 
(megawatogodzinę) potrafi wzrosnąć o 2–3 zł w ciągu 24 godzin! W połącze-
niu ze stałą tendencją wzrostową obserwowaną od wielu miesięcy będzie  
to skutkować drastycznym wzrostem cen energii, a co za tym idzie wszyst-
kich cen w Polsce w kolejnych miesiącach. Jest to również ogromny problem 
dla firm, które muszą zużywać do swojej produkcji energię elektryczną.

Przykładowo średnia polska firma produkcyjna zużywająca ok. 
3000 MWh energii elektrycznej w 2018 r. zapłaci ok. 205 zł/MWh (bez uję-
cia kosztów dystrybutora). Obecny poziom cen kontraktów terminowych  
na energię elektryczną na rok 2019 kształtuje cenę energii na poziomie  
280 zł/MWh. Oznacza to wzrost o ponad 35%. Przy takiej tendencji wzrost 
cen energii r/r może przekroczyć 60%! Polscy przedsiębiorcy konkurujący  
na rynkach europejskich w większości na taką podwyżkę nie będą mogli 
sobie pozwolić. Takie ceny energii spowodują, że taniej będzie ją kupować 
poza Polską – w Niemczech, Czechach.

Konkurencyjność polskiego przemysłu opiera się na niewielkich mar-
żach. Tak ogromny wzrost cen energii, dodatkowo niemający tak naprawdę 
uzasadnienia w warunkach rynkowych, spowoduje poważne perturbacje 
w przemyśle i będzie wprost rzutował na ograniczenia atrakcyjności nasze-
go kraju, a co za tym idzie na zmniejszenie inwestycji; tak zagranicznych, 
jak i – co gorsze – inwestycji polskich firm. Mało jest sektorów produkcyj-
nych, które zmniejszając swoją marżę, są w stanie prowadzić biznes z zy-
skiem przy tak dużym wzroście cen energii. Musi odbić się to i na cenach, 
i na konkurencyjności naszych produktów.

Z drugiej strony każda firma przemysłowa szacuje swoje koszty/budże-
ty na kolejny rok. Jak oszacować budżet, bazując na tak dużych skokach 
cen energii elektrycznej i nie doprowadzić do katastrofy finansowej firmy?  
To pytanie zadaje sobie coraz większa liczba polskich przedsiębiorców. Nie-
stety nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć. Prosiłbym Pana Premiera o zain-
teresowanie się sprawą i interwencję odpowiednich organów państwa, tak 
aby została przywrócona równowaga rynkowa.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Stanowisko 
SEKRETARZA STANU  
W KANCELARII  
PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 21 sierpnia 2018 r.

Pan 
Krzysztof Tchórzewski 
Minister Energii

Szanowny Panie Ministrze,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przesyłam oświadczenie złożone przez 

senatora Przemysława Termińskiego podczas 64. posiedzenia Senatu RP w sprawie 
wzrostu cen energii elektrycznej na Towarowej Gieldzie Energii.

Prezes Rady Ministrów prosi Pana Ministra o ustosunkowanie się do wniosków 
zawartych w oświadczeniu oraz przesłanie stanowiska na ręce Marszałka Senatu RP 
w możliwie najkrótszym terminie.

Uprzejmie proszę o spowodowanie przesłania kopii stanowiska do Departamentu 
Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z poważaniem

Grzegorz Schreiber

Odpowiedź 
MINISTRA ENERGII

Warszawa, 26 listopada 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Przemysława Termińskiego złożone na 

64. posiedzeniu Senatu w dniu 27 lipca 2018 r., przekazane zgodnie z właściwością przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniu 21 sierpnia br., w sprawie wzrostu cen energii 
na Towarowej Giełdzie Energii SA, uprzejmie przedkładam następujące informacje.

Przede wszystkim pragnę poinformować, iż zaobserwowane w II kwartale br.  gwał-
towne skoki cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA są aktualnie 
analizowane we wszczętym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowaniu 
sprawdzającym. Ma ono na celu wyjaśnienie czy podczas sesji giełdowych nie docho-
dziło do manipulacji bądź prób manipulacji cenami. W postępowaniu bierze udział 
Urząd Regulacji Energetyki, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Planowanym terminem zakończenia prowadzenia postępo-
wania wyjaśniającego jest 2 stycznia 2019 r.

Abstrahując od prowadzonego przez URE postępowania, w analizach i rozważaniach 
związanych z cenami energii elektrycznej przede wszystkim należy odróżnić cenę energii 
elektrycznej w hurcie od ceny energii elektrycznej, którą płacą odbiorcy. Brak odróżnienia  
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tych dwóch wielkości prowadzi często w przestrzeni publicznej do błędnych wniosków. 
Procentowa zmiana cen w hurcie nie przekłada się w proporcji jeden do jednego na 
zmianę rachunku za energię elektryczną płaconego przez odbiorców. Wynika to mi.in. 
z faktu, że w płaconym rachunku są jeszcze inne niż cena energii elementy np. koszty 
dystrybucji, akcyza, VAT. W rachunku gospodarstw domowych stanowią one ok. 50% 
wszystkich kosztów. Na poziom kosztów energii ponoszonych przez gospodarstwa domo-
we wpływa dodatkowo, poza wspomnianymi elementami oraz strategią rynkową przed-
siębiorstw, polityka regulacyjna stosowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Odnosząc się do cen hurtowych, w roku 2018 praktycznie w całej UE obserwu-
jemy wzrost cen energii elektrycznej w obrocie giełdowym. Do czynników cenotwór-
czych, które mają kluczowy wpływ na ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym 
w 2018 r. należy zaliczyć koszty uprawnień do emisji CO2 oraz koszty paliwa, których 
analizy dokonano poniżej.

Obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2 przez źródła spalania paliw wynika  
z dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 październi-
ka 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych, 
a system ten (EU ETS) jest głównym elementem prowadzonej polityki klimatycznej 
UE. Na poniższym wykresie zaprezentowano zmianę ceny uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla w ciągu ostatnich 5 lat.

Z powyższego wykresu można odczytać, że w 2017 r. średnia cena uprawnień do 
emisji CO2 wynosiła ok. 5€/t. Od początku 2018 r. ceny uprawnień do emisji CO2 były 
na silnym trendzie wzrostowym i 10 września br. cena osiągnęła wartość 25,79 €/t. 
Na szczęście wzrost wyhamował i doszło do spadku cen uprawnień. Warto w tym miej-
scu podkreślić rolę jaką odegrało wystąpienie Ministra Energii do Komisji Europejskiej 
w dniu 18 września br. oraz 15 października br. z prośbą o interwencję, w oparciu o sto-
sowne zapisy dyrektywy ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cie-
plarnianych. W efekcie ceny uprawnień do emisji CO2 spadły i są one obecnie 30÷40% 
niższe niż w szczytowym momencie. Należy podkreślić dużą niestabilność tego rynku 
co pokazuje poniższy wykres notowań od połowy września do połowy października br.

Źródło: European Energy Exchange

Źródło: European Energy Exchange
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Począwszy od dnia 3 stycznia 2018 r., na podstawie nowego brzmienia Dyrektywy 
MiFID II/MiFIR, uprawnienia do emisji CO2 (zgodnie z zapisami sekcji C załącznika 
I Dyrektywy) zostały sklasyfikowane jako szczególny instrument finansowy. W rezul-
tacie kontrakty dotyczące uprawnień do emisji CO2, w tym transakcje spot, w peł-
ni podlegają zasadom rynku finansowego. Transformacja uprawnień do emisji CO2  
na instrument finansowy doprowadziła do istotnych zmian w strukturze rynku pole-
gających na wzroście liczby nowych uczestników niezwiązanych technicznie z syste-
mem EU ETS. Głównie należy wskazać duże międzynarodowe instytucje finansowe. 
Zdecydowana większość nowych graczy jest nastawiona na realizację zysków z dzia-
łalności spekulacyjnej, której sprzyja duża zmienność cenowa. 

Innym ważnym czynnikiem cenotwórczym są koszty paliwa. Ceny gazu ziemnego 
oraz ceny węgla kamiennego wskazują w ostatnim czasie tendencję wzrostową, nie 
tak silną jednak jak w przypadku wzrostu uprawnień do emisji CO2. Ważnym dla 
naszego kraju jest fakt, że do elektrowni i elektrociepłowni dostarczany jest węgiel 
kamienny wydobywany na terenie Polski, który jest o od kilkunastu do nawet kilku-
dziesięciu procent tańszy od węgla importowanego. Należy podkreślić również, że pol-
ska elektroenergetyka nie jest oparta o gaz ziemny, dzięki czemu wpływ wzrostu cen 
gazu nie jest aż tak istotny. Niemniej jednak istnieje szereg państw UE, w których gaz 
stanowi istotny udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, co przekłada się 
na jej hurtowe ceny w tych państwach. Poniżej na wykresie zaprezentowano hurtowe 
ceny energii elektrycznej w wybranych państwach UE.

Z wykresu można odczytać, że problem rosnących cen energii elektrycznej na ryn-
ku hurtowym nie jest wyłącznie problemem naszego kraju. Nawet we Francji, której 
emisyjność dwutlenku węgla wyprodukowanej megawatogodziny energii elektrycznej 
jest na stosunkowo niskim poziomie, wystąpiły znaczne wzrosty cen energii elektrycz-
nej na rynku hurtowym. Z kolei w październiku br., którego nie obejmuje powyższy 
wykres, w Polsce nastąpił jeden z niższych w Europie wzrostów cen hurtowych w po-
równaniu do poziomu z analogicznego okresu w 2017 r. 

Jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej płaconej przez odbiorców, to warto przyj-
rzeć się danym opublikowanych przez Komisję Europejską w raporcie „Quarterly Re-
port on European Electricity Markets”, które dotyczą II kwartału 2018 r. W załączniku 
do odpowiedzi na interpelację zamieszczono mapę Europy, na której zobrazowane 
są jednostkowe koszty energii elektrycznej ponoszone przez gospodarstwa domowe 
i przedsiębiorstwa. Z raportu jasno wynika, że polskie gospodarstwa domowe oraz 
przedsiębiorstwa płacą dużo mniej za energię elektryczną, niekiedy dwukrotnie mniej, 
niż odbiorcy w takich państwach jak Niemcy, Wielka Brytania, czy Francja.

Pomimo że obserwowany problem wzrostu cen energii elektrycznej nie dotyczy 
jedynie Polski, władze polskie stawiają przed sobą cel jakim jest zapewnienie dostaw 
energii elektrycznej do odbiorców końcowych w akceptowalnych dla nich cenach. Dla-
tego Minister Energii podjął już szereg działań oraz przygotowywane są kolejne inter-
wencje. Poniżej lista działań podjętych lub przygotowanych do wdrożenia.
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1. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego – obecnie cena krajowego węgla 
kamiennego jest dużo niższa od ceny węgla importowanego, dzięki czemu wzrost 
cen energii elektrycznej na rynku hurtowym został ograniczony z tego tytułu.

2. Wprowadzenie zwiększonego obliga giełdowego – regulacja pozwoli na pełne uryn-
kowienie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Już na początku br. zwięk-
szyliśmy obligo z 15% do 30%, lecz mimo tego wzrostu nadal obserwowany był 
na Towarowej Giełdzie Energii SA stosunkowo niski poziom płynności niektórych 
kontraktów, co dawało możliwość ustalania cen nawet niewielkim wolumenem 
energii. Ustawa wprowadzająca zwiększone obligo giełdowe została w dniu 9 listo-
pada br. uchwalona przez Sejm RP.

3. Wystąpienie do Komisarza ds. energii i klimatu Miguela Canete oraz Komisarz 
ds. konkurencji Margrethe Vestager – w dniu 18 września br. Minister Energii 
wystosował pisemną prośbę o interwencję w związku z niespotykanym wcześniej 
wzrostem cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

4. Wystąpienie do Komisarza ds. energii i klimatu Miguela Canete – w dniu 15 paź-
dziernika 2018 r. Minister Energii wystosował pismo wzywające do zwołania Ko-
mitetu ds. Zmian Klimatu i wprowadzenie bezpośredniego środka zaradczego za-
pobiegającego nadmiernemu wzrostowi cen uprawnień do emisji CO2.

5. Rekompensaty dla gospodarstw domowych – trwają obecnie prace nad programem 
rekompensat mającym na celu złagodzenie skutków społecznych polityki klima-
tycznej dla gospodarstw domowych. 

6. Rekompensaty dla przedsiębiorstw – równolegle do prac nad rekompensatami dla 
gospodarstw domowych trwają prace nad wprowadzeniem rekompensat dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na fakt, że małe i średnie przedsiębior-
stwa przyłączone są głównie do sieci niskich napięć, program rekompensat będzie 
dotyczył tych odbiorców, którzy są podłączeni właśnie do sieci niskich napięć. 
Rekompensata nie będzie dotyczyła odbiorców, którzy podpisali długookresowe 
umowy przed wystąpieniem wzrostu cen energii elektrycznej w hurcie ze stałą, 
niską ceną. 

7. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych – ta grupa szczególnie odczu-
wa każdy wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, dlatego trwają prace 
w porozumieniu z Minister Przedsiębiorczości i Technologii nad rekompensatami 
dla tej grupy odbiorców.

8. Monitoring sytuacji na rynku – w strukturach Ministerstwa Energii został powo-
łany wydział do bieżącej analizy sytuacji na rynku energii elektrycznej. Monitorin-
gowi podlegają wolumeny i ceny transakcji w kontraktach terminowych i w kon-
traktach spotowych na giełdzie oraz notowania cen uprawnień do emisji CO2 na 
europejskich giełdach towarowych.
Wyrażam przekonanie, że tak wyczerpujące informacje przekazane powyżej po-

zwolą na wygaszenie emocji związanych z kwestią cen energii elektrycznej.

Z poważaniem

z upoważnienia  
MINISTRA ENERGII 
Tadeusz Skobel 
Podsekretarz Stanu
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Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2



64. posiedzenie Senatu w dniu 27 lipca 2018 r. 95

Oświadczenie senatora Artura Warzochy

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego  
Piotra Glińskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji na temat 
wniosku o dotację na remont Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstocho-
wie. Wniosek ten został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go odrzucony, a remont teatru został usunięty z listy kluczowych projektów 
realizowanych z puli środków na lata 2014–2020.

Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką aktualnych władz miasta, ko-
alicji SLD – Platforma Obywatelska, i skłoniła do politycznego, pozameryto-
rycznego ataku pod adresem polityków, w tym parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości z okręgu częstochowskiego oraz kierownictwa minister-
stwa kultury.

Nie ulega jednak wątpliwości, że remont Teatru im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie jest konieczny, a sfinansowanie go wyłącznie ze środków 
budżetu gminy jest niemożliwe. W związku z tym proszę o wyjaśnienie zaist-
niałej sytuacji oraz wskazanie sposobów realizacji tego zadania.

Artur Warzocha

Odpowiedź

Warszawa, 14 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Artura Warzochy z dnia 27 lipca 2018 

roku w sprawie remontu Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, uprzejmie proszę 
o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada za wdrażanie VIII osi 
priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Należy podkreślić,  
że wsparcie ze środków osi priorytetowej było udzielane w trybie konkursowym. Ozna-
cza to, że dofinansowanie mogli otrzymać jedynie wnioskodawcy, którzy złożyli wyma-
ganą dokumentację w ramach jednego z przeprowadzonych dla działania 8.1 przez 
MKiDN trzech naborów wniosków przeznaczonych dla regionów słabiej rozwinię-
tych (dwa pozostałe nabory obejmowały Mazowsze), spełnili określone w regulaminie 
konkursu kryteria i otrzymali wystarczającą liczbę punktów. Mając na uwadze fakt,  
że Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie nie złożył wniosku o dofinansowa-
nie w żadnym z przeprowadzonych przez MKiDN konkursów na środki UE, nie może  
być mowy o odrzuceniu przez resort kultury wniosku o dotację.

Ponadto pragnę podkreślić, że MKiDN nie usunęło projektu dotyczącego remon-
tu Teatru z listy kluczowych projektów w województwie śląskim, ponieważ projekt 
ten nigdy nie został włączony na taką listę – resort takiej listy nie prowadzi. Jeśli 
chodzi o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego chciałbym wskazać, że 
lista projektów ujętych w Kontrakcie, tak jak w przypadku pozostałych województw, 
była przedmiotem negocjacji strony rządowej i samorządowej, a ostateczną decyzję  
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odnośnie do treści wszystkich Kontraktów podejmowały wspólnie (zgodnie z ustawą 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1307) w drodze uchwał zatwierdzających wynegocjowane kontrakty terytorialny 
poszczególne Zarządy Województw oraz Rada Ministrów. 

Obecnie w działaniu 8.1 POIiŚ 2014-2020 nie są planowane dalsze konkursy. Jed-
nocześnie pragnę zaznaczyć, że MKiDN udziela również dotacji w ramach krajowych 
Programów Ministra. Aktualnie trwają prace nad regulaminami konkursów na 2019 
rok – pierwsze nabory wniosków zostaną przeprowadzone już jesienią tego roku.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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Oświadczenie senatorów Jerzego Wcisły, Mieczysława Augustyna,  
Marka Borowskiego, Bogdana Borusewicza, Leszka Czarnobaja,  

Jarosława Dudy, Jerzego Fedorowicza, Piotra Florka, Tomasza Grodzkiego, 
Macieja Grubskiego, Jana Filipa Libickiego, Wiesława Kiliana,  

Kazimierza Kleiny, Bogdana Klicha, Andrzeja Kobiaka,  
Grzegorza Napieralskiego, Aleksandra Pocieja, Mariana Poślednika,  

Marka Rockiego, Jadwigi Rotnickiej, Sławomira Rybickiego,  
Waldemara Sługockiego, Grażyny Sztark, Przemysława Termińskiego,  

Piotra Wacha, Barbary Zdrojewskiej oraz Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

26 i 20 lipca doszło do brutalnych interwencji policji wobec demonstran-
tów protestujących przeciwko niszczeniu niezależności sądownictwa. 

Protesty i demonstracje są uznaną w demokratycznym państwie formą 
wyrażania społecznego niezadowolenia. Rolą policji jest zagwarantowanie 
im maksymalnego bezpieczeństwa oraz przede wszystkim unikanie prowo-
kacji, które mogłyby sprowokować zamieszki. Niestety, widzimy, że policja 
sama staje się prowokatorem i swoim agresywnym zachowaniem dąży  
do przekształcenia pokojowych demonstracji w konfrontację władzy ze spo-
łeczeństwem.

Wczoraj, 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim policja użyła gazu łzawią-
cego. Licznej grupie demonstrantów – opuchniętych, łzawiących – musiano 
udzielić pomocy medycznej. Wielu było poddawanych agresywnie dokony-
wanej akcji legitymowania. W wielu przypadkach zachowanie policji łago-
dziła dopiero świadomość, że świadkami są parlamentarzyści opozycji.

20 lipca pod Sejmem, podobnie jak wczoraj pod Pałacem Prezydenckim, 
policja użyła siły wobec demonstrujących. Pobito i poturbowano kilkana-
ście osób. Wielu osobom musiano udzielić pomocy medycznej, ze szpitalną 
włącznie. Takie działania policji, ich brutalność i skala nie znajdują żadnego 
uzasadnienia. Odbieramy je jako próbę zastraszenia społeczeństwa przed 
udziałem w demonstracjach w obronie wolności i demokracji. Polakom biorą-
cym udział w protestach przekazuje się w ten sposób ostrzeżenie, że mogą 
zostać pobici lub odnotowani w policyjnych aktach. Takie zachowania zbyt 
jednoznacznie przypominają nam działania Milicji Obywatelskiej i ZOMO 
w czasach PRL choćby podczas demonstracji z okazji 3 maja czy 11 listopa-
da, w święto niepodległości.

Przeciwko brutalizacji policji protestuje coraz więcej środowisk. Otwar-
ty list naukowców i studentów krakowskich został już podpisany przez  
ok. 2 tysiące osób. Również policyjni związkowcy alarmują i przypominają, 
że Policja jest „apolityczną formacją i włączanie Policji w polityczną retorykę 
jest niedopuszczalne”.

My, niżej podpisani, także protestujemy przeciwko używaniu przemocy 
wobec demonstrantów. Oczekujemy dokładnego raportu, wskazującego, kto 
rozkazał policjantom agresywnie atakować protestujących i kto wydał po-
lecenie użycia gazu łzawiącego. Dlaczego te działania – podduszanie, bicie, 
użycie gazów łzawiących – bardziej przypominały chuligańskie wybryki niż 
profesjonalną ochronę demonstracji?

Czekamy na pilną odpowiedź na te pytania oraz na przywrócenie stan-
dardów praworządności w działaniu policji. Polsce i Polakom potrzebna jest 
policja, która cieszy się zaufaniem, a nie budzi strach w społeczeństwie.

Jerzy Wcisła 
Mieczysław Augustyn 
Marek Borowski 
Bogdan Borusewicz 
Leszek Czarnobaj 
Jarosław Duda 
Jerzy Fedorowicz 
Piotr Florek 
Tomasz Grodzki 
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Maciej Grubski 
Jan Filip Libicki 
Wiesław Kilian 
Kazimierz Kleina 
Bogdan Klich 
Andrzej Kobiak 
Grzegorz Napieralski 
Aleksander Pociej 
Marian Poślednik 
Marek Rocki 
Jadwiga Rotnicka 
Sławomir Rybicki 
Waldemar Sługocki 
Grażyna Sztark 
Przemysław Termiński 
Piotr Wach 
Barbara Zdrojewska 
Piotr Zientarski

Stanowisko

Warszawa, 5 października 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2018 r. (sygn. BPS/043-64-1869/18), 

dotyczącego oświadczenia Senatorów RP Pana Jerzego Wcisły, Pana Mieczysława Au-
gustyna, Pana Marka Borowskiego, Pana Bogdana Borusewicza, Pana Leszka Czarno-
baja, Pana Jarosława Dudy, Pana Jerzego Fedorowicza, Pana Piotra Florka, Pana To-
masza Grodzkiego, Pana Macieja Grubskiego, Pana Jana Filipa Libickiego, Pana Wie-
sława Kiliana, Pana Kazimierza Kleiny, Pana Bogdana Klicha, Pana Andrzeja Kobiaka, 
Pana Grzegorza Napieralskiego, Pana Aleksandra Pocieja, Pana Mariana Poślednika, 
Pana Marka Rockiego, Pani Jadwigi Rotnickiej, Pana Sławomira Rybickiego, Pana 
Waldemara Sługockiego, Pani Grażyny Sztark, Pana Przemysława Termińskiego, Pana 
Piotra Wacha, Pani Barbary Zdrojewskiej oraz Pana Piotra Zientarskiego złożonego 
podczas 64. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r., w sprawie interwencji 
Policji w dniach 20 oraz 26 lipca 2018 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę 
terminu udzielenia odpowiedzi na ww. oświadczenie.

Jednocześnie pragnę wskazać, że odpowiedź na przedmiotowe wystąpienie zosta-
nie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Z wyrazami szacunku

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź

Warszawa, 25 października 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2018 r. (sygn. BPS/043-64-1869/18), doty-

czące oświadczenia Senatorów RP Pana Jerzego Wcisły, Pana Mieczysława Augustyna, 
Pana Marka Borowskiego, Pana Bogdana Borusewicza, Pana Leszka Czarnobaja, Pana 
Jarosława Dudy, Pana Jerzego Fedorowicza, Pana Piotra Florka, Pana Tomasza Grodz-
kiego, Pana Macieja Grubskiego, Pana Jana Filipa Libickiego, Pana Wiesława Kiliana, 
Pana Kazimierza Kleiny, Pana Bogdana Klicha, Pana Andrzeja Kobiaka, Pana Grzegorza 
Napieralskiego, Pana Aleksandra Pocieja, Pana Mariana Poślednika, Pana Marka Roc-
kiego, Pani Jadwigi Rotnickiej, Pana Sławomira Rybickiego, Pana Waldemara Sługoc-
kiego, Pani Grażyny Sztark, Pana Przemysława Termińskiego, Pana Piotra Wacha, Pani 
Barbary Zdrojewskiej oraz Pana Piotra Zientarskiego złożonego podczas 64. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 27 lipca 2018 r., w sprawie interwencji Policji w dniach 20 oraz 26 lip-
ca 2018 r. – określanych przez Państwa Senatorów w treści wystąpienia jako działania, 
które przypominały chuligańskie wybryki – przedstawiam, co następuje.

Policja podejmuje działania tam, gdzie nie jest przestrzegane prawo oraz w sytuacjach, 
w których doszło do naruszenia porządku publicznego. Do zadań tej formacji, stosow-
nie do art. 1 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r.  
poz. 2067, z późn. zm.), należy m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, a także wykrywanie przestępstw 
i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Zatem Policja musi reagować na przypadki za-
chowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi podczas zgromadzeń publicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji6 należy wskazać, że są realizo-
wane czynności wyjaśniające w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji, mające na celu 
ustalenie okoliczności i przebiegu działań policyjnych podjętych wobec uczestników 
zgromadzenia publicznego przed Sejmem RP w dniu 20 lipca 2018 r.

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostały przekazane materiały dotyczące 
czynności realizowanych przez funkcjonariuszy Policji w ww. dniu, w celu dokonania 
ich prawnokarnej oceny – sprawa pozostaje w toku.

W odniesieniu do działań Policji podjętych w dniu 26 lipca 2018 r. przed Pałacem 
Prezydenckim informuję, że z przeprowadzonych na podstawie art. 134i ust. 4 ustawy 
o Policji czynności wyjaśniających wynika, iż funkcjonariusze biorący udział w zabez-
pieczeniu prewencyjnym wykonywali czynności służbowe w sposób prawidłowy a swo-
im zachowaniem nie naruszyli dyscypliny służbowej.

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, która prowadziła czynności sprawdzające w spra-
wie przekroczenia uprawnień przez policjantów podczas zabezpieczenia prewencyjnego 
zgromadzenia publicznego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w dniu 26 lipca 
2018 r., postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. odmówiła wszczęcia śledztwa na pod-
stawie art. 17 §1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.). Przedmiotowe rozstrzygnięcie jest prawomocne.

Ponadto są realizowane czynności wyjaśniające prowadzone w sprawach o wykro-
czenia, a także pozostają w toku postępowania przygotowawcze związane z zachowa-
niem uczestników opisanych zgromadzeń publicznych. 

Z wyrazami szacunku

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu

6 Według stanu na dzień 16 października 2018 roku.
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Art. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz tre-
ści tych dokumentów (Dz.U. 2017.2186 z późn. zm.) określa zasady i tryb 
ujawniania informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
oraz treści tych dokumentów znajdujących się w archiwum Instytutu Pa-
mięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
a także tryb składania oraz oceny zgodności z prawdą oświadczeń dotyczą-
cych pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy 
z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 
Art. 4 wymienia osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń lustracyjnych 
zgodnie z obowiązującym wzorem.

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się zapytania dotyczące 
zmiany przepisów tej ustawy. Ustawa nie przewiduje bowiem trybu umoż-
liwiającego sprostowanie błędnie wypełnionego oświadczenia na wniosek 
osoby, która takie oświadczenie złożyła. Osoba, która złożyła błędnie wypeł-
nione oświadczenie, nie ma ponadto możliwości wystąpienia z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania lustracyjnego, tak aby ostatecznie zweryfikować 
zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy „wszczęcie postępowania lu-
stracyjnego następuje, z zastrzeżeniem ust. 3–5 i art. 21c, na wniosek pro-
kuratora Biura Lustracyjnego lub prokuratora oddziałowego biura lustracyj-
nego Instytutu Pamięci Narodowej”. Przepis art. 20 określa enumeratywnie 
katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wszczęcie postępo-
wania lustracyjnego, do których należą prokurator Biura Lustracyjnego lub 
prokurator oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, 
osoba, która złożyła oświadczenie lustracyjne stwierdzające fakt jej pracy 
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, 
a domaga się ustalenia, że jej praca, służba lub współpraca była wymuszo-
na poprzez groźbę utraty życia lub zdrowia przez nią lub osoby jej najbliż-
sze w rozumieniu kodeksu karnego, oraz osoba, która przed dniem wejścia 
w życie ustawy pełniła funkcję publiczną, o której mowa w art. 4, która zo-
stała publicznie pomówiona o fakt pracy lub służby w organach bezpieczeń-
stwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.  
do dnia 31 lipca 1990 r. i złożyła oświadczenie lustracyjne.

Możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego 
nie mają więc osoby, które np. w wyniku niedopatrzenia złożyły niepełne lub 
niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, a nie mogąc sprostować tego 
oświadczenia, pozbawione są także możliwości poddania się autolustracji.

Czy Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość zmiany przepi-
sów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz.U. 2017.2186 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie try-
bu umożliwiającego sprostowanie błędnie wypełnionego oświadczenia lub 
też poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnio-
skiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego przez sąd o osoby, które zło-
żyły takie oświadczenie lustracyjne, bez wprowadzenia ograniczeń w tym 
zakresie?

Józef Zając
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Odpowiedź

Warszawa, 24 sierpnia 2018 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2018 r. dotyczące oświadczenia złożone-

go przez Pana Józefa Zająca Senatora RP podczas 64. posiedzenia Senatu w dniu  
27 lipca 2018 r. w sprawie propozycji zmian do ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. 
poz. 1349), dalej: „ustawa lustracyjna”, uprzejmie informuję, co następuje. 

Zgodnie z ww. oświadczeniem, ustawa lustracyjna nie przewiduje trybu umożli-
wiającego sprostowanie błędnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego i nie prze-
widuje możliwości wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego 
przez osoby, które w wyniku niedopatrzenia złożyły niepełne lub niezgodne z prawdą 
oświadczenie lustracyjne. W związku z powyższym Pan Senator RP w powyżej wska-
zanym oświadczeniu zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie 
możliwości zmiany przepisów ustawy lustracyjnej poprzez uregulowanie trybu umoż-
liwiającego sprostowanie błędnie wypełnionego oświadczenia lub poszerzenie katalo-
gu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
lustracyjnego przez sąd o osoby, które złożyły takie oświadczenie.

Należy zauważyć, iż istotnie ustawa lustracyjna, której dotyczą propozycje zmian, 
nie zawiera przepisów umożliwiających prostowanie omyłek i błędów popełnionych 
w oświadczeniach lustracyjnych. Dostrzec jednak należy, że prosta i przejrzysta forma 
oświadczenia lustracyjnego, którego wzory stanowią załączniki nr 1a i 4 do ustawy 
lustracyjnej oraz jego konstrukcja pozwalają na sformułowanie wniosku, że nie za-
chodzi potrzeba wprowadzania do ustawy lustracyjnej zmian w tym przedmiocie.

W odniesieniu do niniejszych wzorów oświadczeń ich część A dzieli się na dwa wy-
odrębnione i różne w swojej treści oświadczenia. Początek części A odnosi się bowiem 
wyłącznie do tych osób, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.  
nie pracowały, nie pełniły służby ani nie były współpracownikami w rozumieniu art. 3a  
ustawy lustracyjnej organów bezpieczeństwa państwa określonych w przedmiotowej 
ustawie. Zatem według ww. wzoru niniejsze oświadczenie podlega wypełnieniu przez 
wpisanie wymaganych w nim danych przez osoby, które nie spełniają określonych 
w nim kryteriów. Natomiast osoby, w stosunku do których zachodzą warunki okre-
ślone w art. 3a i 2 ustawy lustracyjnej, tj. osoby, które pracowały, pełniły służbę albo 
były współpracownikami w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej organów bezpie-
czeństwa państwa określonych w przedmiotowej ustawie, winny wypełnić drugą część 
oświadczenia lustracyjnego wyodrębnioną w części A oraz podać informacje wskazane 
w części B.

Powyższe prowadzi do wniosku, że przy zachowaniu minimum staranności, któ-
rej należy wymagać od osób pełniących funkcje publiczne lub kandydujących na ich 
pełnienie, poprawne i bezbłędne wypełnienie oświadczenia nie sprawia trudności i nie 
stwarza warunków do błędów i omyłek zwłaszcza w odniesieniu do kwestii natury za-
sadniczej, podlegającej wykazaniu za pomocą oświadczenia lustracyjnego.

Z kolei zgodnie z art. 52a pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pa-
mięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1575, z późn. zm.), dalej: „ustawa o IPN”, do zadań Biura Lustracyjne-
go Instytutu należy m.in. analiza oświadczeń lustracyjnych oraz zbieranie informacji 
niezbędnych do prawidłowej ich oceny. Zgodnie zaś z art. 52e ust. 3 ustawy o IPN 
w przypadku powstania wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą, proku-
rator Biura Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego biura lustracyjnego informuje 
o tym osobę, na której ciążył obowiązek złożenia oświadczenia, a także informuje 
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o możliwości złożenia wyjaśnień. W związku z powyższym analiza przepisów ustawy 
o IPN daje podstawę do stwierdzenia, że ewentualne omyłki i błędy popełnione przez 
składającego oświadczenie w zakresie podawanych w nim danych, mogą zostać sko-
rygowane na etapie postępowania wyjaśniającego bez potrzeby wszczynania postępo-
wania lustracyjnego.

Mając na uwadze powyższe w opinii Ministra Sprawiedliwości brak jest potrzeby 
opracowania nowych rozwiązań prawnych w omawianym przedmiocie.

Niezależnie od powyższego należy podnieść, iż liczba przypadków błędnego wy-
pełnienia oświadczeń lustracyjnych oraz rodzaj skutków, jakie błędy te wywołały,  
nie były do tej pory sygnalizowane Ministrowi Sprawiedliwości. Należy zatem przyjąć, 
że są to sytuacje jednostkowe i wyjątkowe.

Na marginesie należy zauważyć, iż prace legislacyjne zmierzające do dokonania 
zmian w ustawie lustracyjnej nie stanowią domeny Ministra Sprawiedliwości w ra-
mach rządowego procesu legislacyjnego. Inicjatywa w tym zakresie pochodziła dotych-
czas od różnych podmiotów, m.in. od Prezydenta RP, Rządu, a tak że od posłów RP 
– w zależności od zakresu dokonywanych w ustawie lustracyjnej zmian. W związku 
z powyższym przedłożone w oświadczeniu propozycje mogłyby ewentualnie – w razie 
niepodzielenia stanowiska wyrażonego przez Ministra Sprawiedliwości w niniejszym 
piśmie – zostać objęte inicjatywą ustawodawczą Senatu RP zgodnie z art. 118 ust. 1 
Konstytucji RP.

Z poważaniem

z upoważnienia  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  
Łukasz Piebiak 
Podsekretarz Stanu 


