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Oświadczenie senatora Rafała Ambrozika
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach miały miejsce protesty rolników zaniepokojonych sytuacją na polskiej wsi, zwracających uwagę na problemy, z których większość wynika z nieodpowiedzialnej polityki rolnej prowadzonej przez UE,
m.in. import artykułów spożywczych spoza UE, nierówne dopłaty.
Wczoraj, tj. 13 grudnia 2018 r., protestujący w Rawie Mazowieckiej
rolnicy wskazywali m.in. na niską jakość sprowadzanego do Polski żywca
wieprzowego, a zwłaszcza na niepokrywającą kosztów produkcji cenę jego
skupu oraz konieczność zintensyfikowania kontroli zakładów skupujących
i przetwarzających mięso. Jedna z takich kontroli została przeprowadzona,
o czym informują media, w Food Service Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej,
za co dziękuję i jednocześnie wyrażam nadzieję, że podobne kontrole będą
miały miejsce również w innych rejonach Polski.
Proszę Pana Ministra o szczegółową informację o zakresie i wynikach
przeprowadzonej kontroli, a także o tym, czy takie kontrole były przeprowadzone w tym zakładzie w poprzednich latach, a jeśli tak, to jakimi ustaleniami się zakończyły.
Łączę wyrazy szacunku
Rafał Ambrozik

Odpowiedź
Warszawa, 2019.01.14
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2018 r. znak: BPS/043-68-1947/18,
przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora Rafała Ambrozika
podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii, do
14 grudnia 2018 w zakładzie „Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne” przeprowadzono 28 kontroli weterynaryjnych mięsa pochodzącego z innych państw członkowskich, zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 519).
W ramach przeprowadzonych kontroli z ramienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w ww. zakładzie, sprawdzano spełnianie warunków weterynaryjnych, w szczególności dotyczących:
– higieny środków transportu,
– upoważnień do przewozu dostarczanych towarów,
– higieny produktów pochodzenia zwierzęcego przyjmowanych do zakładu,
– oznakowania (znakiem jakości zdrowotnej, weterynaryjnym znakiem identyfikacyjnym na opakowaniach – również dublowanie znaków, etykiety),
– dokumentów towarzyszących,
– terminów przydatności do spożycia,
– uszkodzeń opakowań i dostarczanych produktów,
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– pozostałości substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych,
– innych uchybień mogących skutkować zagrożeniem zdrowia publicznego.
We wszystkich przypadkach nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami weterynaryjnymi, a pobrane próbki do badań dały wyniki ujemne.
Należy jednocześnie podkreślić, że przeprowadzone przez organy Inspekcji Weterynaryjnej kontrole dotyczyły kwestii weterynaryjnych, a nie jakości handlowej przyjmowanego do zakładów mięsa, co wynika z kompetencji posiadanych przez ww. służby.
w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Tadeusz Romańczuk
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Oświadczenie senatora Jerzego Czerwińskiego
skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Szanowny Panie Prezydencie!
Pozwalam sobie ponownie zwrócić się do Pana jako przewodniczącego
Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Na wstępie chciałbym podziękować za podjęcie tematu odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, której rozpoczęcie ogłosił Pan 11 listopada br.
Dziękuję tym bardziej, że w jednym z poprzednich oświadczeń występowałem do Pana o to, zresztą jako jedna z wielu osób, stowarzyszeń i innych
podmiotów. Odbudowany Pałac Saski w centrum polskiego państwa, w jego
stolicy na pewno będzie odpowiednim i wymownym symbolem zarówno obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i samej
niepodległości, suwerenności i niezależności państwa.
Według mnie dopełnieniem tego centralnego, ale pojedynczego znaku
powinny być symbole, pamiątki obchodów zachowane w każdej polskiej rodzinie, w każdym polskim domu. Uważam przy tym, że Pan, jako głowa państwa polskiego, jego reprezentant i przedstawiciel, ma szczególne, największe prawo do tego, aby taki „rodzinny”, powszechny symbol zdefiniować,
ale także każdej polskiej rodzinie przekazać. Oczywiście wskazane byłoby,
aby ten przedmiot pełnił również inne, oprócz symbolicznej, funkcje związane z obchodzoną setną rocznicą.
Proponuję, aby była to książka „Historia Polski od odzyskania niepodległości”. Powinna ona obejmować pełne 100 lat najnowszej historii naszego
państwa i narodu aż do daty 11 listopada 2018 r., oczywiście także proces formowania się niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie I wojny
światowej. Autorami tej książki powinni być uznani i, co najważniejsze, niezależni od wpływów politycznych historycy zajmujący się najnowszymi dziejami naszego kraju. Kładę nacisk na rzetelność i niezależność ewentualnych
autorów nie tylko od bieżącej polityki, ale i modnych nurtów ideologicznych,
kultury masowej, nacisków medialnych czy poprawności politycznej.
Głównym kryterium treści zawartych w książce powinno być kryterium
prawdy i faktów. Historia Polski jest na tyle bogata, ciekawa i wzniosła,
że dałoby się nią obdzielić kilka narodów. Nie trzeba jej upiększać i ubarwiać. Wystarczy tylko, czy też aż, wierne i rzetelne jej odtworzenie, opisanie, w szczególności historii najnowszej, ostatnich 100 lat, najciekawszej, bo
nam najbliższej, ale i wzbudzającej najwięcej kontrowersji, gdyż dotyka ona
często osób jeszcze żyjących lub będących w naszej pamięci.
Za napisaniem, wydaniem i przekazaniem „Historii Polski od odzyskania niepodległości” do każdego polskiego domu, każdej polskiej rodziny przemawiają następujące przesłanki.
Po pierwsze, chodzi o słabą znajomość najnowszej historii w społeczeństwie polskim, wynikającą w dużej mierze z celowych wcześniejszych działań i zaniechań zarówno w okresie do 1989 r. – wtedy były to ideologizacja,
fałszowanie i uprzedmiotowienie historii – jak i po przełomie 1989 r., gdy
chodziło o poprawność polityczną, pomijanie niewygodnych faktów, pedagogikę wstydu. To dlatego w tzw. III Rzeczypospolitej rugowano historię ze
szkół, by móc łatwiej rządzić nieświadomym swych przodków i swej roli
społeczeństwem, a także by uniemożliwić odrodzenie się w narodzie polskim
naturalnych dla niego postaw patriotycznych.
Po drugie, rzetelna wiedza wyniesiona z lektury „Historii Polski od odzyskania niepodległości” pozwoli nie tylko na pogłębienie znajomości faktów.
Przede wszystkim uzmysłowi społeczeństwu, jakie są przyczyny obecnego
miejsca Polski i dotykających ją problemów: przegrana II wojna światowa,
wymordowanie blisko 1/6 naszych obywateli, utrata majątku narodowego,
45-letni okres dominacji partii komunistycznej hamującej naturalne procesy
rozwojowe czy wreszcie tzw. transformacja ustrojowa, sterowana ku zaspokojeniu potrzeb wewnętrznej oligarchii postkomunistycznej i zewnętrznej finansjery. Tylko powszechna znajomość prawdziwej historii najnowszej umożliwi Polakom wykształcenie odporności na kłamstwo, sterowanie
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i manipulację. Polski naród zasługuje na pełną prawdę o sobie i o swoich
przodkach.
Po trzecie, dostarczenie „Historii Polski od odzyskania niepodległości”
byłoby także wyraźną cezurą, punktem na osi dziejów naszego państwa,
już nie tylko jako uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale
jako zdarzenie samoistne. Podobnie zresztą postąpił prezydent Aleksander
Kwaśniewski, rozsyłając do polskich domów w 1997 r. egzemplarze świeżo
uchwalonej konstytucji.
Szanowny Panie Prezydencie, zdaję sobie oczywiście sprawę z kosztów,
które rodzi proponowane przeze mnie przesłanie do każdej rodziny jednego
egzemplarza „Historii Polski od odzyskania niepodległości”. Gdyby ograniczyć jej objętość oraz wydać w postaci broszury, koszty te na pewno uległyby zmniejszeniu. Dodatkowa redukcja jednostkowej ceny druku i przesłania
egzemplarzy książki zostanie zapewniona przez masowość akcji. Z założenia ma ona trafić do każdej polskiej rodziny. Gdyby niemożliwa była taka
operacja w wersji powszechnej, to ewentualnie proponuję wersję ograniczoną: druk, wtedy już w podwyższonej jakości, i przekazanie po jednym egzemplarzu książki do każdej polskiej biblioteki, w tym w szczególności do
wszystkich bibliotek szkolnych.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Czerwiński

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w KANCELARII PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, 27 maja 2019 r.
Szanowna Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo o sygn. BPS/043-68-1948/18 z 19 grudnia 2018 roku
przekazuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości stanowią znakomitą okazję do pogłębionej refleksji dotyczącej dziejów naszej Ojczyzny. Dlatego z satysfakcją mogę odnotować, że w ostatnim czasie zostały wydane liczne monografie i pozycje popularnonaukowe poświęcone najnowszej historii Polski. Popularyzacja historii odrodzonej
Rzeczypospolitej umożliwia nie tylko zrozumienie przeszłości i znaczenia wspaniałego
dorobku naszego narodu, ale przede wszystkim może stanowić inspirację do kształtowania naszej wspólnej przyszłości na fundamencie wartości pozostawionych nam
przez poprzednie pokolenia.
Jednocześnie pragnę poinformować, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej nie posiada możliwości przygotowania i wydania „Historii Polski od odzyskania niepodległości”.
Z szacunkiem
Wojciech Kolarski
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina
Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z apelem o ponowną weryfikację przepisów zawartych w rozporządzeniu MNiSW, dotyczących
kosztochłonności – kosztów prowadzenia badań w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Zmiany, które mają zostać wprowadzone na podstawie wymienionego dokumentu, dotyczą zwiększenia zróżnicowania finansowania.
Ustalony algorytm negatywnie wpłynie na sytuację studiów humanistycznych. W niektórych przypadkach obliczania finansowania badań
uczelni i instytutów badawczych istnieją bardzo duże rozbieżności między
ustalonymi wskaźnikami kosztochłonności a realnie występującymi kosztami. Według nowelizacji średnia współczynników kosztochłonności nie zmieni
się dla studiów humanistycznych, natomiast wzrośnie dla kierunków ścisłych, co wiązać się będzie ze spadkiem finansowania nauk społecznych
i humanistycznych. Już dzisiaj finansowanie badań z zakresu tych nauk jest
nieopłacalne dla uczelni. Wprowadzenie nowych współczynników pogłębi tę
sytuację.
W związku z powyższym proszę o ponowne przeanalizowanie przedmiotowej nowelizacji z uwzględnieniem wymienionych uwag.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
Warszawa, 21 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Roberta Dowhana na
68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. dotyczące projektu rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności,
uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.
W przytoczonym powyżej projekcie rozporządzenia (z dnia 23 listopada 2018 r.)
została określona wartość współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub artystycznych oraz wartość współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności
naukowej.
W ramach procesu uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych powyższego
projektu wpłynęły do ministerstwa liczne uwagi, w tym również od podmiotów prowadzących kształcenie i działalność naukową w dyscyplinach wchodzących w skład
dziedziny nauk humanistycznych. Dotyczyły one głównie zaproponowanych w projekcie rozporządzenia wartości współczynników kosztochłonności w poszczególnych
dyscyplinach naukowych oraz rozpiętości tych współczynników. Zgłaszający uwagi wskazywali na zbyt niskie wartości współczynników kosztochłonności przyznane
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w projekcie dyscyplinom humanistycznym, zwłaszcza w kontekście zaproponowanej
skali rozpiętości tych współczynników, określonej zakresem od 1 do 6 oraz wnosili –
podobnie jak Pan Senator – o ponowne przeanalizowanie zaproponowanych w projekcie rozporządzenia rozwiązań.
W wyniku analizy powyższych uwag zdecydowano, że zostaną one uwzględnione poprzez zmniejszenie rozpiętości współczynników kosztochłonności. W miejsce
proponowanej początkowo skali od 1 do 6 zaproponowano skalę od 1 do 4. Dzięki
takiemu rozwiązaniu zostanie podniesione znaczenie badań oraz dydaktyki dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych w stosunku do innych dyscyplin naukowych,
które początkowo w projekcie rozporządzenia były traktowane jako znacznie bardziej
kosztochłonne. Zmniejszenie skali kosztochłonności spowodowało również relatywne
zwiększenie wartości współczynników kosztochłonności, w stosunku do ich wysokości zaproponowanych w pierwotnym projekcie rozporządzenia.
Ponadto w wyniku dalszego rozpatrzenia uwag dokonano licznych korekt wartości
współczynników kosztochłonności polegających na dodatkowym podniesieniu ich wartości, ponad ich relatywne zwiększenie wynikające ze zmiany skali rozpiętości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwzględniło argumentację przedstawioną przez
część podmiotów zgłaszających uwagi do wartości zaproponowanych w projekcie rozporządzenia współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia i działalności
naukowej w dyscyplinach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych.
Skutkiem tego jest przyznanie, w nowym projekcie rozporządzenia (z dnia 17 stycznia
2019 r.), zwiększonych wartości współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w następujących dyscyplinach humanistycznych: archeologia – 2,5,
historia – 1,5, nauki o kulturze i religii – 1,5 oraz współczynników prowadzenia kształcenia w dyscyplinie nauki o kulturze i religii – 1,5 i nauki o sztuce – 2.
Przedstawiając powyższe chciałbym wyrazić wdzięczność Panu Senatorowi za zainteresowanie kwestią współczynników kosztochłonności i jednocześnie zapewnić, że
zarówno kształcenie jak i prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach z dziedziny nauk humanistycznych jest przedmiotem stałego zainteresowania kierownictwa
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
dr hab. Sebastian Skuza
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z prośbą o wydanie
rozporządzenia w sprawie udzielenia public service obligation dotyczącego
wyboru operatora do obsługi trasy lotniczej Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra na lata 2019–2022. Obecnie trasa obsługiwana jest przez PLL LOT,
w ramach wsparcia promocji województwa.
Województwo lubuskie czyni wszelkie starania, by połączenie lotnicze
ze stolicą było obsługiwane na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej, z zachowaniem przez przewoźnika określonych wymagań dotyczących
w szczególności ciągłości i regularności przewozów, zdolności przewozowej
i poziomu opłat za przewozy. Wspomniane PSO mogłoby obowiązywać przez
okres 3 lat i obejmować 2 rotacje lotnicze – poranno-wieczorną i okołopołudniową – przez 7 dni w tygodniu.
Zbliżające się remonty linii kolejowej na trasie Zielona Góra – Poznań
– Warszawa pogłębią wykluczenie komunikacyjne naszego regionu. Bezsprzecznie społeczność województwa lubuskiego potrzebuje szybkiego połączenia z Warszawą, co jest w stanie zapewnić droga powietrzna.
W związku z przedstawioną kwestią proszę o rozpatrzenie możliwości
wydania przedmiotowego rozporządzenia.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
Warszawa, 18 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem, złożonym na 68. posiedzeniu Senatu RP przez Senatora Roberta Dowhana, skierowanym do Ministra Infrastruktury o wydanie rozporządzenia w sprawie udzielenia obowiązku użyteczności publicznej dotyczącego wyboru
operatora do obsługi trasy lotniczej Zielona Góra-Babimost (IEG) – Warszawa (WAW)
– Zielona Góra-Babimost (IEG) na lata 2019–2022 informuję, co następuje.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183)
oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia
24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych
na terenie Wspólnoty, minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po zasięgnięciu opinii Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wojewody lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze rozporządzenia nałożyć obowiązek użyteczności publicznej
w stosunku do regularnego przewozu lotniczego między dwoma portami lotniczymi
położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Uprzejmie informuję, iż obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają analizy
możliwości objęcia połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra-Babimost – Warszawa
obowiązkiem użyteczności publicznej. Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej
musi zostać poprzedzone analizą: sytuacji gospodarczej regionu, dostępności innych
środków transportu, istniejących i planowanych połączeń lotniczych oraz stosowanych taryf lotniczych. Analizy te muszą zostać przeprowadzone we współpracy ze
wszystkimi podmiotami wymienionymi w przytoczonych powyżej przepisach prawa,
dlatego objęcie połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra-Babimost (IEG) – Warszawa (WAW) – Zielona Góra-Babimost (IEG) obowiązkiem użyteczności publicznej od
stycznia 2019 roku nie jest możliwe z przyczyn proceduralnych, które są niezależne
od Ministerstwa Infrastruktury.
Ponadto zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. Państwo członkowskie, które
ustanawia obowiązek użyteczności publicznej na trasę lotniczą jest zobowiązane do
przedłożenia Komisji Europejskiej tekstu przewidywanego rozporządzenia w tej sprawie. Następnie, Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikat o nałożeniu obowiązku na trasę lotniczą, w którym podaje m.in. informacje, których portów lotniczych dotyczy przedmiotowy obowiązek, zamieszcza datę jego wejścia
w życie oraz wskazuje pełen adres, pod którym zainteresowane państwo członkowskie
niezwłocznie i bezpłatnie udostępnia tekst oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumenty dotyczące powyższego obowiązku.
Warto zaznaczyć, że rozpoczęcie wykonywania obowiązku użyteczności publicznej na przedmiotowej trasie, możliwe będzie dopiero po zamieszczeniu obwieszczenia
w tej sprawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Chciałbym jednocześnie podkreślić, iż Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzeby komunikacyjne Lotniska w Babimoście jak i całego województwa lubuskiego
i przewiduje, że w aktualnym porządku prawnym, zakończenie prac związanych z nałożeniem obowiązku użyteczności publicznej na przedmiotową trasę mogłoby zakończyć się nie wcześniej niż w III kwartale br. o ile nie wystąpią inne nieprzewidziane
w tej chwili okoliczności.
Z poważaniem
Mikołaj Wild
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Oświadczenie senatora Roberta Gawła
oraz senatora Antoniego Szymańskiego
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Wprowadzone zmiany miały na celu ułatwienie zachowania historycznego dziedzictwa kolejowego oraz funkcjonowania kolei retro, turystycznych
i okazjonalnych.
Z docierających do nas informacji wynika, iż pół roku po wejściu w życie ustawy wprowadzone zmiany pozostają martwe. Od momentu wejścia
ustawy w życie nieznane nam są przypadki przekazania zabytkowego taboru ani materiałów staroużytecznych na rzecz organizacji społecznych.
Wszystkie zgłoszone wnioski zostały rozpatrzone negatywnie lub pozostały
bez odpowiedzi.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje: ile wniosków o przekazanie w trybie art. 39b i 39c ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” wpłynęło do PKP SA, PKP PLK SA, PKP Cargo SA oraz PKP
Intercity SA; ile wniosków zostało rozpatrzonych oraz ile pozostaje na dziś
bez odpowiedzi; jakie są konkretne przyczyny decyzji odmownych; jakie procedury należy wprowadzić oraz jakie przeszkody usunąć, aby organizacje
społeczne mogły efektywnie korzystać z zapisów ustawy?
Według naszej wiedzy organizacje, które złożyły wnioski w trybie
art. 39b i 39c to: Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu, Towarzystwo Kolei
Wielkopolskiej w Jarocinie, Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych i Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej.
Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych otrzymało odpowiedzi odmowne od PKP SA oraz PKP Intercity SA. Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej otrzymało odpowiedź odmowną od PKP PLK SA. Wniosek dotyczył
przekazania do muzeum dawnego wagonu pasażerskiego typu 8A. PKP PLK
SA planuje ogłosić przetarg na jego sprzedaż. Taka decyzja jest zaskakująca, ponieważ wagon został wpisany do rejestru zabytków na wniosek Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej – organizacji posiadającej status organizacji
pożytku publicznego. Jest to zatem przykład sytuacji modelowo wyczerpującej założenia znowelizowanej ustawy.
Ponadto w przypadku, kiedy kilka organizacji występowało o ten sam
tabor, przed nowelizacją ustawy był on przekazywany organizacji, która
zgłosiła się jako pierwsza. Dlaczego teraz ogłaszany jest przetarg? Proszę
przedstawić uzasadnienie takich działań.
Jednocześnie deklarujemy współpracę w przypadku, gdyby ochrona
dziedzictwa kolejowego wymagała dodatkowych zmian prawnych.
Robert Gaweł
Antoni Szymański
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Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
Warszawa, 22 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Roberta Gawła
i Antoniego Szymańskiego podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia
2018 r. dotyczące stosowania przepisów art. 39b oraz 39c ustawy z dnia 8 września
2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe”, przekazuję następujące informacje.
Z wyjaśnień otrzymanych przez PKP SA, PKP PLK SA, PKP CARGO SA oraz PKP
Intercity SA wynika, że Spółki te przekazywały w trybie art. 39b ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
(dalej: Ustawy) mienie na rzecz organizacji społecznych i stowarzyszeń zajmujących
się ochroną dziedzictwa kolejowego.
PKP SA poinformowała, że do grudnia 2018 r. wpłynęły do Spółki cztery wnioski
o przekazanie mienia w trybie art. 39b i 39c Ustawy:
1) w dniu 5 czerwca 2018 r. Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej (PGTKW) wystąpiło o przekazanie dwóch żurawi do wodowania wagonów
ze stacji w Pruszkowie. Wg zapewnień PKP SA, po przeprowadzeniu wyceny
przedmiotowych żurawi oraz weryfikacji ich zbędności dla dalszej działalności
Spółka udzieli odpowiedzi do PGTKW;
2) w dniu 20 lipca 2018 r. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
(PTMKŻ) zawnioskowało o przekazanie wagonów pasażerskich typu letniego
i towarowych stacjonujących na terenie dawnej Mławskiej Kolei Dojazdowej
oraz części zamiennych do wagonów i lokomotyw wąskotorowych. W odpowiedzi udzielonej wnioskodawcy, PKP SA poinformowała, że przedmiotowy tabor
został przekazany Gminom Krasne i Krośniewice w 2002 r. Dodatkowo PKP
SA przekazała informację o możliwości nabycia wagonów motorowych typu
MBxD2;
3) w dniu 4 września 2018 r. PTMKŻ wystąpiło o przekazanie wagonu pasażerskiego typu 1Aw stacjonującego na stacji w Bachorzu oraz o przygotowanie
listy pojazdów lub ich elementów, które Spółka mogłaby przekazać PTMKŻ.
Odpowiadając na ww. wystąpienie PKP SA wyjaśniła, że przedmiotowy wagon
został przekazany Starostwu Powiatowemu w Przeworsku w 2013 r. oraz poinformowała o możliwości nabycia wagonów motorowych typu MBxD2;
4) w dniu 11 października 2018 r. Grodziska Kolej Drezynowa zawnioskowała
o przekazanie odcinka torów kolejowych, który pozostał na stacji w Zbąszynku
po usunięciu stojącego na nich zabytkowego parowozu. PKP SA poinformowała,
że przedmiotowe tory położone są w międzytorzu pomiędzy czynnymi torami.
Ponadto nieruchomość gruntowa, na której posadowione są tory, jest przedmiotem zawartej umowy oddania do odpłatnego korzystania z linii kolejowych
oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi pomiędzy PKP SA a PKP PLK SA.
PKP PLK SA dokonała w trybie art. 39b Ustawy przekazania mienia na rzecz:
1) Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej, które wystąpiło o przekazanie odśnieżarki torów typu OMW-3A;
2) Podkarpackiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei w Rzeszowie, które zwróciło
się o przekazanie odśnieżarki torów typu OM-3A nr 173;
3) Stowarzyszenia DolinaKolejowa.pl, które wystąpiło o przekazanie odśnieżarki
torów OM-3A nr 128;
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4) Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej, które zwróciło się
o przekazanie trzech wagonów techniczno-gospodarczych.
PKP CARGO SA poinformowała, że w trybie art. 39b i 39c Ustawy wpłynęło do
Spółki osiem wniosków o przekazanie pojazdów kolejowych w formie darowizn. Z tej
liczby trzy wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na postanowienia
art. 39b Ustawy, natomiast pozostałe są w trakcie procedury prowadzącej do przekazania taboru.
Z informacji przekazanych przez PKP Intercity SA wynika, że do Spółki wpłynęło
jedno pismo z PTMKŻ, z dnia 4 września 2018 r., w sprawie przekazania taboru (wagonów) na podstawie art. 39b i 39c Ustawy, które dotyczyło dwóch wagonów typu 111A
wycofanych z eksploatacji. PKP Intercity SA wyjaśniła, że wskazane wagony zostały
już wcześniej zadysponowane przez Spółkę tj.:
1) wagon nr EVN 50 51 20-08 746-3 wnioskiem z dnia 18 lipca 2018 r. został przez
PKP Intercity SA zgłoszony o przeprowadzenie sprzedaży majątku trwałego;
2) wagon nr EVN 50 51 20-00 190-2 został w 2016 r. wycofany ze sprzedaży celem
zadysponowania go do wewnętrznego wykorzystania w Spółce (pociąg Retro).
PKP Intercity SA wyjaśniła również, że zaproponowała PTMKŻ sprzedaż wagonów
po wcześniejszej wycenie lub użyczenie ich na 10 lat. Na powyższą propozycję Spółka
nie otrzymała odpowiedzi ze strony PTMKŻ.
Ponadto, uprzejmie informuję, że w celu usprawnienia procesu przekazywania
mienia na rzecz organizacji społecznych i stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziedzictwa kolejowego, w listopadzie 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się
z prośbą do PKP SA i PKP PLK SA o rozważenie możliwości opracowania regulaminu
uwzględniającego zmiany przepisów dotyczących przekazania mienia lub określenie
w inny sposób zasad przekazywania mienia, o którym mowa w art. 39b i 39c Ustawy.
Z posiadanych informacji wynika, że w Spółkach trwają prace nad opracowaniem wewnętrznych i spójnych uregulowań opisujących proces i zasady postępowań w przedmiotowym zakresie.
Z poważaniem
Andrzej Bittel
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Oświadczenie senatora Arkadiusza Grabowskiego
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi pytaniami rolników z powiatu zawierciańskiego
w województwie śląskim zwracam się do Pana z zapytaniem w sprawie
możliwości inicjacji i wsparcia utworzenia w tym powiecie ubojni trzody
chlewnej.
Rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi rozwoju większości gmin powiatu
zawierciańskiego. Na obszarach wiejskich mieszka ok. 36% ogólnej liczby
mieszkańców powiatu. Użytki rolne zajmują w nim aż 62,2% powierzchni
ogółem, z czego ok. 75% stanowią grunty orne. Według danych szacunkowych liczba gospodarstw rolnych na tym terenie wynosi 14 tysięcy 960. Dominują tradycyjne kierunki upraw, czyli uprawy zboża i ziemniaków, oraz
hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.
Brak na terenie powiatu zawierciańskiego ubojni trzody chlewnej jest
poważnym problemem dla 536 hodowców, w których siedzibach jest ponad
39 tysięcy świń, i wiąże się z koniecznością odległego dowozu trzody do uboju.
Z poważaniem
Arkadiusz Grabowski

Odpowiedź
Warszawa, 2019.01.25
Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: BPS/43-68-1952/18,
w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Arkadiusza Grabowskiego podczas
68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., poniżej przekazuję następujące
informacje.
Mając na uwadze kwestię dotyczącą możliwości inicjacji i wsparcia utworzenia
ubojni trzody chlewnej w powiecie zawierciańskim informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje zadania związane z wykonywaniem praw z akcji i udziałów
Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawnienia te zostały przekazane Ministrowi
na podstawie przepisów o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W katalogu
spółek, o których mowa w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 10 ze zm.), nie ma podmiotów, które
posiadają w swoim portfolio działalności związanej z ubojem zwierząt i tym samym
mogłyby poczynić kroki mające na celu utworzenie takiego przedsięwzięcia.
W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, pomocą mogą zostać objęte inwestycje dotyczące przetwórstwa i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, tj. produktów
wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
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z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Zapisy PROW 2014–2020 wskazują, iż
w ramach tego poddziałania dofinansowane są inwestycje m.in. w sektorze przetwórstwa mięsa, z wyjątkiem uboju o dużej skali.
Przepisy te zostały doprecyzowane w ramach rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1581,
z późn. zm.), gdzie w załączniku nr 1 wskazano, iż o wsparcie mogą ubiegać się jedynie
podmioty prowadzące działalność w zakresie uboju objętą rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań
weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U. poz. 630) lub dotyczącą
realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu
przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym
rozporządzeniu.
Należy również podkreślić, że możliwe jest wsparcie operacji dotyczącej przetwórstwa mięsa, do której można przypisać koszty kwalifikowalne związane jednocześnie
z działalnością w zakresie uboju o dużej skali, pod warunkiem, iż koszty te nie będą
bezpośrednio związane z działalnością ubojową (tj. nie przyczynią się do zwiększenia mocy ubojowych) oraz nie będą stanowić przeważającej części w zakresie danego
typu kosztów. Ponadto mając na uwadze konieczność realizacji celów przekrojowych
PROW 2014–2020, związanych z ochroną środowiska, można potencjalnie uznać, że
w zakładach, w których obok działalności przetwórczej prowadzony jest ubój o dużej
skali, możliwe jest udzielenie wsparcia na operacje związane z ochroną środowiska
lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wpisujące się w zakres załącznika nr 3 do
wskazanego powyżej rozporządzenia.
Mając na uwadze przekazane informacje odnośnie do projektu inwestycyjnego
w zakresie uboju trzody chlewnej należy stwierdzić, iż w takim przypadku ze wsparcia w poddziałaniu 4.2. może skorzystać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zarejestrowaną
działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
działająca jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo (MŚP).
Kosztami kwalifikowalnymi, o refundację których może ubiegać się wnioskodawca, są:
∙ koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub
magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa,
niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub
infrastruktury służącej ochronie środowiska,
∙ koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem
prawa własności:
– maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania
produktów do sprzedaży,
– aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
– urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
∙ koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz
sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
∙ koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
∙ opłaty za patenty i licencje,
∙ koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się
do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy, która może zostać przyznana w okresie
realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 10 000 000 zł, a w przypadku
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związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów wynosi
15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji
wynosi 100 000 zł.
Jednocześnie informuję, że ogólne i szczegółowe wymagania higieniczne z zakresu
bezpieczeństwa żywności jakie powinny być spełnione w zatwierdzonych rzeźniach
trzody chlewnej określone są w przepisach Unii Europejskiej, tj. przede wszystkim
w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)
oraz rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).
W związku z tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość
wdrożenia w przepisach krajowych (w ściśle określonym zakresie) odstępstw od
ww. przepisów unijnych, w polskim porządku prawnym wdrożono pewnego rodzaju
dostosowania do przepisów unijnych w odniesieniu do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej oraz innych zakładów o małej zdolności produkcyjnej, tj. zakładów rozbioru
mięsa, zakładów produkujących mięso mielone lub surowe wyroby mięsne. Ułatwienia z zakresu higieny, które mogą wspierać rozwój zakładów o małej zdolności produkcyjnej, określono w:
– rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630),
– rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej
zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 629).
Obecnie z uproszczonych wymagań określonych w ww. rozporządzeniach korzysta w Polsce 55 zakładów o małej zdolności produkcyjnej (w tym 43 rzeźnie), zgodnie
z danymi umieszczonymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii,
aktualnymi na dzień 15 stycznia 2019 r., pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/
handel-eksport-import/listy-zakladow-rynek-krajowy.
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Jan Krzysztof Ardanowski
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu
z powiatu mławskiego. Moi rozmówcy podnieśli problem, jakim jest dokończenie bardzo ważnej dla Mławy inwestycji – przebudowy skrzyżowania
typu rondo przy newralgicznych ulicach T. Kościuszki, J. Lelewela i H. Sienkiewicza. Jest to wspólna inwestycja powiatu mławskiego i miasta Mławy.
Niestety, zgromadzone środki nie są wystarczające, w związku z tym
proszę o informację, czy ze strony ministerstwa możliwe jest wsparcie opisanej inwestycji. Proszę też o informację, czy jest planowana pomoc resortu
przy remoncie dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu mławskiego
w 2019 r.
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
Warszawa, 17 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego
podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., w sprawie dofinansowania realizacji inwestycji w miejscowości Mława w województwie mazowieckim, przesłane przy piśmie nr BPS/043-68-1953/18 z dnia 19 grudnia 2018 r., przedstawiam
poniższe informacje.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 oraz pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) zarządcami dróg są: dróg powiatowych – zarząd powiatu, dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W myśl art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie
projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczających, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Zgodnie z art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018, poz. 203) zadania w zakresie budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane
są przez:
∙ ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w odniesieniu do dróg krajowych;
∙ samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich;
∙ samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.
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W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.
Jak wynika z powyższego, w obecnym stanie prawnym Minister Infrastruktury nie
ma możliwości finansowania zadań na drogach innej kategorii niż krajowe zarządzane
przez GDDKiA.
Pomimo że realizacja zadań na drogach gminnych i powiatowych leży po stronie
zarządców dróg, to Rząd RP dostrzega potrzebę, aby inwestycje dotyczące tych dróg
mogły być dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Państwa.
Minister Infrastruktury może wesprzeć zadania remontowe i inwestycyjne na drogach samorządowych. Takim wsparciem jest Fundusz Dróg Samorządowych oraz rezerwa subwencji ogólnej.
Fundusz Dróg Samorządowych został powołany ustawą z dnia 23 października
2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161). Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane będą na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowanie budowy mostów
lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie
budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.
Zakłada się, że pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie na zadania gminne
i powiatowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przeprowadzony
w 2019 r. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie złożenie przez właściwego
zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie do wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych.
Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego, im niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym
większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego Fundusz Dróg Samorządowych będzie mechanizmem wieloletnim, stanowiąc jednocześnie mechanizm zapewnienia finansowania dużych inwestycji samorządowych.
Dodatkowym źródłem dofinansowania zadań samorządowych jest również rezerwa
subwencji ogólnej. Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest w budżecie państwa na
mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.). Środki rezerwy subwencji
ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:
1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach
powiatu;
2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali
roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego
do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;
3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy, rezerwą tą dysponuje minister właściwy
do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
O środki z rezerwy subwencji ogólnej może ubiegać się ustawowy zarządca drogi.
Dofinansowanie inwestycji w ramach rezerwy jest możliwe po spełnieniu kryteriów
kwalifikacyjnych, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości zadania.
Od roku 2008 preferowane są zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), posiadające decyzję o pozwoleniu na budowę.
W październiku 2018 roku wszyscy zarządcy dróg samorządowych zostali poinformowani o możliwości uzyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2019
rok oraz o kryteriach, według których będą oceniane i weryfikowane wnioskowane in-
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westycje. Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na
2019 rok trwa do dnia 8 lutego 2019 roku. Należy wskazać, że powiat mławski złożył
już wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej na 2019 r. Przekazanie szczegółowych informacji w zakresie uzyskania dofinansowania przedmiotowego wniosku w ramach rezerwy subwencji możliwe będzie po zakończeniu naboru oraz
przeprowadzeniu analizy i weryfikacji wszystkich złożonych wniosków.
Mając na uwadze powyższe informuję, iż resort infrastruktury nie uczestniczy
w procesie inwestycyjnym na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i oprócz ww. programów, tj. Funduszu Dróg Samorządowych oraz rezerwy
subwencji ogólnej nie ma obecnie innych formalnych możliwości finansowego wsparcia inwestycji realizowanych na drogach gminnych i powiatowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Do mojego biura senatorskiego zwróciły się osoby niepełnosprawne korzystające z alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, zaniepokojone możliwością utraty prawa do pobierania wspomnianego wsparcia. Moi rozmówcy
zwracają uwagę na projektowane podniesienie progu w FA do kwoty 800 zł,
co spowoduje utratę prawa do alimentów dla osób osiągających dochód
z renty socjalnej, np. 822 zł.
Proszę o informację, czy jest możliwość podniesienia progu w Funduszu
Alimentacyjnym do kwoty netto renty socjalnej, tj. 880 zł, w 2019 r. i wprowadzenia zasady, aby ten próg rósł wraz z najniższą rentą socjalną w następnych latach.
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
Warszawa, 8 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: BPS/043-68-1954/18, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego na 68. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., w sprawie możliwości podniesienia progu w Funduszu Alimentacyjnym do kwoty netto renty socjalnej,
uprzejmie informuję.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554, z późn. zm.), należących
do właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe
(w szczególności kryterium dochodowe).
Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 725 zł. Należy zauważyć,
że kwota ta obowiązuje od 1 października 2008 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
i od tego czasu nie uległa podwyższeniu.
Jednocześnie należy podkreślić, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zwraca szczególną uwagę na potrzebę ochrony praw osób niezdolnych do samodzielnego utrzymania oraz na konieczność odpowiedniego wsparcia takich osób, dlatego
dostrzega potrzebę podjęcia szeregu działań, zmierzających do poprawy sytuacji osób
uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują oraz poprawy skuteczności egzekucji alimentów.
W związku z powyższym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimenta-
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cyjnych, stanowiący realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w przyjętym
przez Radę Ministrów w dniu 4 kwietnia 2017 r. dokumencie „Przegląd systemów
wsparcia rodzin”. Ww. projekt ustawy zawiera propozycje rozwiązań mających na celu
poprawę egzekucji alimentów oraz sytuacji osób uprawnionych do alimentów, w tym
także propozycję podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432), która co
do zasady wejdzie w życie 11 stycznia 2019 r., przewiduje wprowadzenie regulacji,
zgodnie z którą świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 zł.
Efektem ww. zmiany jest zrównanie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z kwotą kryterium obowiązującego w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Przewiduje się, że dzięki podwyższeniu kryterium dochodowego dodatkowe 60 tys.
osób uprawnionych będzie mogło korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Podwyższone kryterium dochodowe będzie obowiązywało od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 października 2019 r.
Jednocześnie należy zauważyć, że ww. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, zawiera także inne rozwiązania mające na celu poprawę egzekucji alimentów oraz sytuacji osób uprawnionych do alimentów. Rozwiązania te to m.in.:
– skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych,
– umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet z tytułu podróży służbowych otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych,
– większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego,
– skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
posiadającym informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami,
– większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu
przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności
w postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy
deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”.
Nie są obecnie prowadzone prace nad dalszym podwyższaniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Odnosząc się natomiast do kwestii podwyższonej od 1 czerwca 2018 r. wysokości
renty socjalnej, należy zauważyć, że fakt ten będzie mógł mieć wpływ na pewną liczbę
osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego dopiero przy przyznawaniu tych świadczeń na okres od 1 października 2019 r. (wtedy prawo do świadczenia będzie ustalane co do zasady na podstawie dochodu rodziny z roku 2018).
Aktualnie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy
rozpoczynający się 1 października 2018 r. ustalane jest co do zasady w oparciu o dochód za 2017 r.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia wyczerpują zagadnienia pozostające w zakresie zainteresowania Pana Senatora.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wiesława Kiliana
skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W maju br. prywatny inwestor, bez zaangażowania środków publicznych, otworzył w Zgorzelcu centrum radioterapii. Jest to ośrodek wyposażony w sprzęt najnowszej generacji (akceleratory oraz tomografy komputerowe), który może zapewnić skuteczną pomoc wszystkim pacjentom w tej
części województwa dolnośląskiego, a także pacjentom z sąsiednich powiatów województwa lubuskiego. Według informacji, które do mnie dotarły od
pacjentów i z mediów, placówka jest w stanie przyjąć ponad 1 tys. pacjentów rocznie. Ośrodek radioterapii współpracuje z powiatowym Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu, który posiada zaplecze diagnostyczne
i prowadzi oddziały onkologii klinicznej i chirurgii onkologicznej. Jednak szpital ten nie prowadzi radioterapii ani nie dysponuje środkami publicznymi na
jej uruchomienie. Jednocześnie szpital nie ma podpisanego kontraktu z NFZ
w zakresie radioterapii, dzięki czemu mógłby leczyć pacjentów na miejscu,
w nowym centrum radioterapii, i musi odsyłać ich do innych miejscowości.
W ostatnim czasie o pomoc w tej sprawie zaapelowało Stowarzyszenie
Amazonek, które pod petycją do Pana Ministra w krótkim czasie zebrało prawie 10 tys. podpisów. O przychylności władz centralnych wobec zawarcia
kontraktu z NFZ zapewniano wielokrotnie w trakcie ostatniej kampanii samorządowej.
Panie Ministrze, walka z chorobami nowotworowymi nie powinna być
elementem kampanii wyborczych, a kontrakty nie powinny być uzależnione
od ich wyników. Pacjenci onkologiczni powinni być leczeni jak najbliżej miejsca swego zamieszkania i swoich najbliższych, nie powinni być przewożeni
setki kilometrów na zabieg, który trwa 20 minut. Często są to osoby z wieloma chorobami współistniejącymi, osoby w podeszłym wieku.
Kwestia kontraktu z NFZ dla szpitala w Zgorzelcu w zakresie radioterapii ma jednomyślne wsparcie wszystkich samorządów z okolic, niezależnie
od opcji politycznej.
Dlatego też apelując do Pana Ministra o kontrakt dla szpitala w Zgorzelcu, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Ilu pacjentów z powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego wymaga
rocznie tej formy leczenia?
2. W jakich placówkach ci pacjenci są leczeni obecnie? Jaki jest koszt,
i kto go ponosi, transportu oraz zakwaterowania pacjentów z tych powiatów?
3. Jaka jest obecnie dostępność radioterapii w województwie dolnośląskim? Na ilu mieszkańców przypada jeden akcelerator i od kiedy, jak długo
są eksploatowane te akceleratory?
4. Czy w związku z przekazaniem dodatkowych środków z budżetu państwa do NFZ, w ramach ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na
rok 2018, możliwe jest rozpisanie konkursu w województwie dolnośląskim
na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii?
5. Czy prowadzone są obecnie rozmowy w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie zakontraktowania radioterapii w Zgorzelcu?
Z poważaniem
Wiesław Kilian
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Stanowisko
Warszawa, 16 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Wiesława Kiliana
na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie centrum radioterapii w Zgorzelcu, uprzejmie proszę o uprzejmie proszę o przedłużenie terminu odpowiedzi na ww. oświadczenie do dnia 1 lutego 2019 roku.
Uprzejmie informuję, że opóźnienie w udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi wynika
z konieczności pozyskania informacji niezbędnych do jej przygotowania.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Maciej Miłkowski

Odpowiedź
Warszawa, 2019.02.13
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Wiesława Kiliana na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 roku w sprawie centrum radioterapii w Zgorzelcu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ww. zadania w imieniu Funduszu realizują dyrektorzy
oddziałów wojewódzkich Funduszu (art. 107 ust. 5 ustawy o świadczeniach), gdyż
właśnie oni posiadają najpełniejszą wiedzę dotyczącą zapotrzebowania na liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych w danym regionie, przy jednoczesnej odpowiedzialności
za efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi kierowanych przez
siebie oddziałów.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne oraz pytania zadane w treści oświadczenia, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Dolnośląskie-
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go Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zajęcie stanowiska
w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z wyjaśnieniami Funduszu, na podstawie danych
sprawozdawczych obejmujących okres: grudzień 2017 r. – listopad 2018 r., w zakresie
teleradioterapii i brachyterapii w placówkach dolnośląskich leczonych było 249 pacjentów z powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego.
Poniższa tabela obrazuje ośrodki, w których pacjenci z obydwu powiatów byli leczeni, wraz z wartością sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń:
Liczba pacjentów korzystająca z Radioterapii w okresie 12.2017–11.2018
z powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego
Wartość sfinansowanych kosztów
zakwaterowania do teleradioterapii /
protonoterapii (obejmuje zapewnienie
transportu w przypadku
zakwaterowania świadczeniobiorcy
poza podmiotem działalności
leczniczej) [w zł]

Nazwa
Świadczeniodawcy

Wartość sfinansowanych
świadczeń [w zł]

Dolnośląskie
Centrum Onkologii
we Wrocławiu

1 743 252,92

89 262,00

Specjalistyczny
Szpital im. Dra Alfreda
Sokołowskiego
w Wałbrzychu

1 472 344,00

247 698,00

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
w Legnicy

838 207,00

45 360,00

Wojewódzkie Centrum
Szpitalne
Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze

337 952,00

32 724,00

Odnosząc się do pytania dotyczącego dostępności do świadczeń w zakresie radioterapii w województwie dolnośląskim, uprzejmie informuję, iż Narodowy Fundusz
Zdrowia posiada zawarte umowy wieloletnie na realizację omawianych świadczeń
z podmiotami wymienionymi w powyższej tabeli. Świadczenia w zakresie teleradioterapii dla powiatów: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki i Jelenia Góra zabezpiecza podmiot leczniczy: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Umowa w zakresie teleradioterapii z tym podmiotem
leczniczym została zawarta na okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2021 r. na podstawie
przeprowadzonego postępowania konkursowego. W tym miejscu należy także podkreślić, iż do przedmiotowego postępowania w sprawie zawarcia umów przystąpiło jednie
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Michała
Kleofasa Ogińskiego 6.
Jednocześnie, mając na uwadze pytanie dotyczące liczby akceleratorów w przeliczeniu na mieszkańców, informuję, że w przypadku powiatów:
1) bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra:
1 akcelarator przypada na 213 179 mieszkańców;
2) dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,
m. Wałbrzych: 1 akcelarator przypada na 233 670 mieszkańców;
3) głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski, m. Legnica: 1 akcelarator przypada na 272 686 mieszkańców;
4) milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław: 1 akcelarator przypada na 245 961 mieszkańców.
Jak wynika z powyższego, najmniej pacjentów (lepsza dostępność) na 1 akcelarator występuje w grupie powiatów regionu jeleniogórskiego obejmującego powiaty:
zgorzelecki, bolesławiecki.
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W kwestii dotyczącej czasu eksploatacji akceleratorów, informuję, iż zgodnie z informacjami Dolnośląskiego OW NFZ, w bazie danych płatnika świadczeń można zidentyfikować jedynie rok produkcji danego sprzętu, natomiast nie ma informacji o dacie
rozpoczęcia jego eksploatacji. Tym samym, w poniższej tabeli przekazuję informacje
na temat roku produkcji akceleratorów będących w posiadaniu świadczeniodawców
realizujących umowy w zakresie teleradioterapii:
Rok produkcji

Liczba akceleratorów

2003

1

2004

1

2006

1

2007

1

2008

1

2013

3

2015

2

2016

1

2017

1

Odnosząc się natomiast do pytań dotyczących możliwości rozpisania dodatkowych
postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w zakresie radioterapii, uprzejmie informuję, iż aktualnie świadczenia w zakresie teleradioterapii zostały
zabezpieczone zgodnie z planem finansowym Dolnośląskiego OW NFZ na rok 2019.
W tym miejscu należy także podkreślić, iż zgodnie z wynikami modelu optymalizacji zakupu i lokalizacji przyspieszaczy liniowych w Polsce na lata 2016–2025,
zawartym w mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa dolnośląskiego, na terenie województwa dolnośląskiego możliwymi lokalizacjami podmiotów świadczących teleradioterapię są miasta: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych
i Wrocław. Mając na uwadze wcześniejsze informacje dotyczące lokalizacji podmiotów
leczniczych udzielających świadczeń w zakresie teleradioterpii w ramach zawartych
z Funduszem umów, należy zauważyć, iż Dolnośląski OW NFZ zabezpieczył dostęp
pacjentów do świadczeń w zakresie teleradioterapii zgodnie z wytycznymi zawartymi
w mapie potrzeb zdrowotnych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Maciej Miłkowski
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Ostatnie poczynania rządu wyraźnie wskazują na obniżenie jakości dialogu z przedstawicielami pracodawców i pracowników m.in. przy przyjmowaniu ustaw, które de facto ich dotyczą. Mam tu na myśli m.in. ostatnie informacje podane przez Radę Dialogu Społecznego czy wypowiedzi przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców Polskich o deficytach konsultacji, dyskusji
i podejmowania rozmów na temat ważnych rozwiązań ustawowych, które
są istotne dla strony społecznej. Zresztą wystosowany do prezydenta RP
Andrzeja Dudy list dotyczący zaniechania dialogu, pod którym podpisały się
znaczące organizacje pracodawców w Polsce, to przykład, że takiego dialogu
praktycznie nie ma. Przykładem jest też bardzo rychła decyzja o wprowadzeniu dnia wolnego 12 listopada br., co spowodowało w wielu przypadkach
dezorganizację pracy.
Bardzo proszę o wskazanie, z czego wynikają takie działania i czy strona
rządowa konsultuje ustawy ważne dla pracodawców i pracowników z samymi zainteresowanymi. Jakie działania zostaną podjęte w celu poprawy tego
dialogu? Jak Pan Premier skomentuje tę sytuację w odniesieniu do wcześniejszych zapewnień rządu o wsłuchiwaniu się w głos strony społecznej?
Bardzo proszę o odniesienie się do powyższego i odpowiedź na pytania.
Z poważaniem
Andrzej Kobiak

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 16.01.2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Andrzeja Kobiaka podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie jakości dialogu
rządu z przedstawicielami pracodawców i pracowników przy wprowadzaniu rozwiązań
ustawowych, uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Najważniejszą instytucją dialogu społecznego w Polsce jest Rada Dialogu Społecznego, której uprawnienia, kompetencje oraz zasady działania określa Ustawa z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232). Zgodnie z brzmieniem art. 5 ww. ustawy Wieloletni Plan Finansowy Państwa, projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów
prawnych, projekty strategii, projekty programów oraz projekty innych dokumentów
rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, w sprawach, o których
mowa w art. 1 ustawy, są kierowane do opinii strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego na adres poczty elektronicznej Biura Rady Dialogu
Społecznego.
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Rada ma zastrzeżony ustawowo termin do wyrażenia opinii, który nie może być
krótszy niż 30 dni od dnia przekazania projektu na adres poczty elektronicznej. Tylko
ze względu na ważny interes publiczny termin ten może zostać skrócony do 21 dni.
Opisane powyżej uprawnienie Rady Dialogu Społecznego nie wyłącza obowiązku
kierowania projektów założeń i projektów aktów prawnych do zaopiniowania przez
reprezentatywne, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, organizacje
pracodawców i organizacje związkowe – odpowiednio w trybie art. 16 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029, z późn.
zm.) i art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1881, z późn. zm.).
Przez okres trzech lat do Rady skierowano ponad 1700 projektów aktów prawnych,
w tym ponad 1300 projektów rządowych.
W wyniku dyskusji podczas posiedzeń zespołów problemowych RDS, do których
trafiają projekty aktów prawnych wypracowane zostają wspólne stanowiska strony
społecznej, które przyjmowane są podczas posiedzeń plenarnych w formie uchwał
strony społecznej Rady. Jak wynika z informacji Biura Rady Dialogu Społecznego
z roku na rok maleje liczba projektów poselskich w stosunku do projektów przedkładanych do konsultacji przez rząd.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako koordynator prac strony rządowej w Radzie, dbając o prawidłowy przebieg procesu konsultacji wielokrotnie kierował
pisma do członków Rady Ministrów, zwracając się z prośbą o dokonywanie wszelkich
działań w celu prowadzenia prawidłowego trybu konsultacji. Ostatnie pismo w powyższej sprawie zostało wysłane w dniu 28 grudnia 2018 r.
Podczas ostatniego roku w Radzie Dialogu Społecznego dyskutowano m.in. o:
– nowoczesnym szkolnictwie zawodowym,
– polityce klimatycznej Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24,
– sytuacji w ochronie zdrowia,
– założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019,
– kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019,
– płacy minimalnej na 2019 r.,
– zwiększeniu wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r.,
– nowych regulacjach w zamówieniach publicznych,
– działaniach rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się
społeczeństwa.
Tylko w 2018 roku w 8 zespołach problemowych, 2 zespołach doraźnych i 4 podzespołach Rady podczas 73 posiedzeń toczyła się ekspercka praca Rady, która – w wyniku wielogodzinnych dyskusji – przekładała się na przyjmowane stanowiska strony
społecznej Rady.
Należy też wspomnieć o dialogu regionalnym, w który wpisują się Wojewódzkie
Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Ich efektywna praca sprzyja rozwiązywaniu wielu
problemów, szczególnie w sytuacji powstania napięć i konfliktów społecznych w regionie. WRDS zaangażowane są również w kształtowanie polityki regionu poprzez współudział w opiniowaniu dokumentów strategii rozwoju, ale mają także wymierny wpływ
na lokalny rynek pracy, kształtowanie warunków dla rozwoju edukacji i usprawnianiu służby zdrowia.
Najważniejsze tematy podejmowane na forum WRDS w ostatnim roku to m.in.:
– Integracja osób powyżej 65 roku życia.
– Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy.
– Skutki wprowadzenia reformy systemu oświaty.
– Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością.
– Sytuacja na rynku pracy, problematyka dotycząca zatrudniania cudzoziemców
w polskich przedsiębiorstwach.
– Problemy finansowania oraz funkcjonowania domów pomocy społecznej.
– Ocena aktualnej sytuacji w służbie zdrowia.
– Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego.
– Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście potrzeb przedsiębiorców.
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– Finansowych i społecznych skutków przywrócenia wieku emerytalnego.
– Piecza zastępcza – rodzaje pieczy, problem rodzin zastępczych, nabór, szkolenie,
wsparcie.
W celu wzmocnienia dialogu społecznego i uczestniczących w nim partnerów znowelizowano ustawę o Radzie przyznając reprezentatywnym organizacjom dodatkowe
kompetencje m.in. takie jak:
– opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projekty innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów,
– wystąpienie do Sejmu i Senatu z wnioskiem o możliwość przedstawienia odpowiednio Sejmowi i Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu,
– wystąpienie do spraw finansów o wydanie interpretacji ogólnej, w przypadku
niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego,
– możliwość podejmowania uchwały przez stronę pracowników i pracodawców
Rady w drodze korespondencyjnego głosowania.
Przeznaczono dodatkowe środki na funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu
Społecznego (WRDS) w kwocie 3.200 tys. co oznacza, że każdy WRDS od 2018 roku
otrzymuje po 200 tys. złotych rocznie na swoją działalność.
Będą również dofinansowane składki członkowskie w organizacjach międzynarodowych wnoszone przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców. Od 2019 r. corocznie na ten cel będzie przekazywane 2.100 tys. zł.
O otwartości rządu na dyskusję o jakości i stanie dialogu społecznego świadczy
tematyka najbliższego posiedzenia Rady, które ma się odbyć 25 stycznia br. Zgodnie
z ustaleniami Prezydium RDS będzie ono poświęcone Ocenie funkcjonowania ustawy
o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Debata z udziałem partnerów społecznych jest najwłaściwszym miejscem na dyskusję związaną z praktyką działania i oczekiwaniami w obszarze dialogu społecznego.
Z poważaniem
Stanisław Szwed
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka
skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej
Szanowna Pani Minister!
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia
1991 r. (DzU 1991 nr 9, poz. 31) nakładają m.in. na przedsiębiorców obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
Najnowsze dane dowodzą (oficjalny raport firmy doradczej Ayming
Polska z bieżącego miesiąca), że ponad połowa polskich przedsiębiorców,
tj. 65%, odprowadza nieprawidłowo właśnie podatek od nieruchomości – jest
on za niski lub zbyt wysoki. Innymi słowy, aż dwie na trzy firmy płacą podatek od nieruchomości w błędnej wysokości.
Źródeł problemu należy doszukiwać się przede wszystkim w problemach
w zrozumieniu zawiłości administracyjno-prawnych. Jest ich jednak zdecydowanie więcej, z czego ministerstwo na pewno zdaje sobie sprawę – są m.in.
rozbieżności interpretacyjne dotyczące zapisów ustawy, istotny wpływ mają
też zmiany w przepisach niepodatkowych (np. prawa budowlanego) etc.
W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie oraz możliwości rozwiązania problemu.
Z poważaniem
Andrzej Kobiak

Odpowiedź
Warszawa, 11 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pana Andrzeja Kobiaka złożone na
68. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., w sprawie podatku od nieruchomości, przesłane przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 19 grudnia 2018 r.
znak: BPS/043-68-1957/18, uprzejmie wyjaśniam.
W oświadczeniu przywołana została informacja zaprezentowana w raporcie firmy doradczej Ayming Polska, zgodnie z którą 65% przedsiębiorców nieprawidłowo
odprowadza podatek od nieruchomości. Odnosząc się do ww. informacji należy zauważyć, iż we wstępie do raportu rzeczywiście wskazano, że tylko 35% firm w Polsce
odprowadza podatek od nieruchomości we właściwej wysokości. Jednak z analizy
całego raportu wynika, że informacja ta dotyczy przedsiębiorców płacących powyżej
200 tys. zł podatku od nieruchomości rocznie (str. 12 raportu). Cały raport zresztą
opiera się na analizie 1975 projektów weryfikujących prawidłowość ustalania wysokości podatku od nieruchomości ponoszonego przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 200 osób i płacące podatek od nieruchomości w wysokości powyżej
200 tys. zł rocznie. Taki dobór badanych przedsiębiorstw, powoduje konieczność
ostrożnego podejścia do prezentowanych wyników, w szczególności w kontekście wyciągania z nich ogólnych wniosków dotyczących wszystkich przedsiębiorców płacących podatek od nieruchomości w Polsce. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż
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raport stworzyła firma doradcza, która sama siebie prezentuje jako firmę, wspierającą przedsiębiorców w weryfikacji prawidłowości rozliczenia podatku od nieruchomości. Na końcu raportu zawarto stwierdzenie, że zawiera on wyłącznie informacje
natury ogólnej oraz, że przedstawiona w raporcie analiza, zawarte w nim komentarze
i opinie są rodzajem interpretacji danych. Dalej twórca raportu przestrzega przed podejmowaniem decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa tylko na podstawie
informacji przedstawionych w raporcie i zachęca do skorzystania z indywidualnej
profesjonalnej usługi doradczej.
W tym miejscu wskazać należy, że nie istnieją wiarygodne bazy umożliwiające dokonanie analizy prawidłowości ustalania wysokości podatku od nieruchomości przez
wszystkich przedsiębiorców w Polsce, a tym samym określenie jaki ich odsetek opłaca podatek w prawidłowej bądź nieprawidłowej (zawyżonej lub zaniżonej) wysokości.
Stworzenie takiej bazy wymagałoby przeanalizowania i przeprowadzenia ogromnej
liczby postępowań podatkowych.
Pewne wyobrażenie o skali opodatkowania podatkiem od nieruchomości mogą
dać dane uzyskane z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z których wynika, że
w Polsce wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba działek ewidencyjnych wynosiła – 36 926 758, szacunkowa liczba budynków – 18 278 293, a szacunkowa liczba
nieruchomości lokalowych – 6 040 797.
W oświadczeniu jako źródło trudności w prawidłowym określeniu wysokości podatku od nieruchomości zostały wskazane tylko rozbieżności interpretacyjne dotyczące ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmiany w przepisach niepodatkowych (np. prawa budowlanego). Są to jednak tylko dwie spośród sześciu przyczyn
wymienionych w raporcie Ayming Polska. Jako inne przyczyny zostały wymienione:
niezależność systemów podatkowych poszczególnych gmin, nieprawidłowe klasyfikowanie przez podatników przedmiotów opodatkowania, rozproszenie kompetencji działów technicznych i księgowych w przedsiębiorstwach oraz traktowanie przez działy
finansowo-księgowe w przedsiębiorstwach podatku od nieruchomości jako daniny
drugiej kategorii.
Jak wynika z powyższego część z omawianych przyczyn braku prawidłowego określenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczy wewnętrznej organizacji przedsiębiorstw, będących podatnikami podatku od nieruchomości oraz ich indywidualnego uznania innych obciążeń podatkowych (CIT czy VAT) za priorytetowe. Tym samym
stwierdzić należy, że są to przyczyny leżące po stronie podatników i niezależne od
sposobu unormowania podatku od nieruchomości w ustawie podatkowej.
Odnosząc się do kolejnej przyczyny, tj. mylenia kategorii podatkowych (wykazywanej w raporcie jako jedna z nieprawidłowości m.in. w branży wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, spożywczej i przetwórstwie) podkreślić należy, że każda z kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest zdefiniowana
w ustawie 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445, z późn. zm.). W przypadku prawidłowego skategoryzowania i opodatkowania gruntów wystarczające są przepisy zawarte w ww. ustawie w powiązaniu
z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z późn. zm.) pozwalają na
prawidłowe opodatkowanie gruntów.
Kolejną nieprawidłowością występującą w kilku analizowanych przez Ayming
Polska branżach (przetwórstwo, transport ) jest deklarowanie powierzchni w oparciu o niewłaściwe dokumenty źródłowe czy też brak rozróżniania przez podatników
w podstawie opodatkowania powierzchni użytkowej o wysokości w świetle pomiędzy
1,4 m a 2,2 m, a więc nieprawidłowości wynikające z niestosowania obowiązujących
uregulowań ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które precyzyjnie wskazują
jak należy określać powierzchnię użytkową będącą podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części. Przyczyną tych nieprawidłowości nie są więc ani rozbieżności interpretacyjne ani też zmiany w przepisach niepodatkowych. W samym raporcie
wskazano, że powierzchnię użytkową należy mierzyć według wytycznych ustawy podatkowej, a nie np. planów architektonicznych.
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W raporcie jako kolejną przyczynę nieprawidłowości w określaniu wysokości podatku uznano niezależność systemów podatkowych gmin, co przejawia się tym, że
różnią się one m.in. wysokością stawek i obowiązującymi zwolnieniami podatkowymi.
Podkreślić w tym miejscu należy, że kompetencje gmin do stanowienia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, ich różnicowania oraz uchwalania innych zwolnień
przedmiotowych niż określone w ustawie wynikają z konstytucyjnej zasady autonomii
finansowej. W jej ramach gminy mogą samodzielnie kształtować politykę podatkową,
zgodnie ze swoją właściwością terytorialną.
Powyższe nie oznacza jednak dowolności. Jak wynika z art. 168 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat
lokalnych w zakresie określonym w ustawie. W przypadku podatku od nieruchomości ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa jego maksymalne stawki, które
są corocznie waloryzowane w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, natomiast wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w poszczególnych gminach określają rady gmin, w drodze uchwały,
z zastrzeżeniem, że stawki nie mogą przekroczyć maksymalnych kwot wskazanych
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Takie rozwiązanie powoduje, że na
terenie całego kraju nie ma zupełnej dowolności w wysokości stawek podatku od
nieruchomości, ponieważ mogą one osiągnąć tylko określony maksymalny pułap,
a możliwość kształtowania wysokości stawek oraz uchwalania zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości przez gminy może być instrumentem wspierania
przedsiębiorczości.
Omawiając ww. przyczynę podniesiono także, że dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości w kilku lokalizacjach (na terenie różnych gmin) problematyczne
jest też występowanie różnych formularzy podatkowych i różne interpretacje poszczególnych organów podatkowych. Ostatnie zmiany legislacyjne niwelują ten problem.
Od dnia 1 lipca 2019 r. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprost stanowić
będzie, że informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje
na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Wzory formularzy zaś, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1, wraz
z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem możliwości różnicowania przez rady gmin wysokości stawek tego podatku oraz wprowadzania zwolnień od
tego podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca
składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze prawidłowe obliczenie
podatku określi, w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych, a nie jak dotychczas rady poszczególnych gmin. Rozwiązanie to spowoduje
jednolitość formularzy w skali całego kraju, co stanowić będzie ułatwienie dla przedsiębiorców posiadających przedmioty opodatkowania na terenie różnych gmin.
Odnosząc się do problemu różnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
dokonywanych przez poszczególne organy podatkowe właściwe w sprawie podatku
od nieruchomości (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) przypomnieć należy, iż
art.14a §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego
przez organy podatkowe, w szczególności dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na
wniosek (interpretacje ogólne) – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału
Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać m.in. wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz
interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych
stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych. Istnieją więc w obowiązujących przepisach prawa instytucje pozwalające zapobiegać takim rozbieżnościom.
Podkreślenia wymaga, że w ciągu ostatnich 7 lat został złożony jeden wniosek
spełniający wskazane wymogi, wskutek którego Minister Finansów wydał interpretację ogólną.
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Reasumując, stwierdzić należy, że system opodatkowania nieruchomości w Polsce
jest stabilny, a orzecznictwo sądowo-administracyjne ugruntowane. Brak jest natomiast wiarygodnych danych, które wskazywałyby odsetek przedsiębiorców nieprawidłowo ustalających wysokość podatku od nieruchomości.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Filip Świtała
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
10 grudnia br. pracownicy sądów rozpoczęli protest. Część nie poszła do
pracy, lecz na L4. Protest ma potrwać do 21 grudnia.
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomina w nim, iż od wielu lat zwraca uwagę na tragiczną sytuację płacową pracowników polskich sądów
powszechnych: „Kilkukrotnie kierowaliśmy do Pana pisma w tej sprawie,
także wówczas, gdy pełnił Pan funkcję Ministra Finansów (…) W treści pism
i analizy informowaliśmy Pana o tym, że 95% pracowników sądów, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy i kuratorów sądowych, zarabia
mniej niż 2853,95 zł netto, w tym 20% otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze
maksymalnie do kwoty 1808,10 zł netto. I tak: asystenci sędziów, którzy są
wykwalifikowanymi pracownikami, osiągają wynagrodzenie zasadnicze na
poziomie pomiędzy 1808,88 zł a 2853,96 zł netto, natomiast kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1808,10 zł netto nie przekracza 14% urzędników
sądowych oraz 90% innych pracowników tzw. obsługi”.
„Solidarność” wskazuje, że z publicznych wypowiedzi premiera Morawieckiego wynika, że polskie sądownictwo jest niezwykle kosztowne dla
Skarbu Państwa. „Stwierdzenie, że w Polsce wydaje się na sądownictwo
najwięcej w Europie, zawiera skrajne uproszczenie, które nie bierze pod
uwagę różnic w systemach prawnych, procedurze sądowej, nieustannego
wzrostu wpływu spraw oraz galopującej legislacji, która powoduje ciągły
wzrost liczby obowiązków pracowników sądów i prokuratury. Jest to bardzo
krzywdzące dla osób tam zatrudnionych. Proszę się więc nie dziwić, że przepracowani i bardzo mało zarabiający pracownicy sądów, wiedząc dobrze,
ile zarabiają, ile mają pracy i jak wypowiada się w mediach Premier na ich
temat, są rozgoryczeni takim traktowaniem w stosunku do innych grup zawodowych” – czytamy w apelu.
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa stwierdza dalej, że brak reakcji na apele, informacje, prośby o spotkanie świadczy o tym, że pracownicy
wymiaru sprawiedliwości nie są dla premiera ważni. „Uważamy, że to Pan
ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację w sądownictwie, doprowadzenie do skrajnych reakcji i nieprzewidzianych prawem działań ze strony
pracowników, aby zwrócić uwagę na swoją dramatyczną sytuację” – pisze
„Solidarność”.
W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź w przedstawionej
sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki
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Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 23 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Władysława Komarnickiego złożone podczas 68. posiedzenia Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. o nr BPS/043-68-1985/18, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
Zarówno Prezes Rady Ministrów, jak i Minister Sprawiedliwości jest świadomy poziomu wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników sądów, dlatego też, w miarę
możliwości budżetowych, od 2016 r. podejmuje działania mające na celu ich podwyższenie. Przy czym podkreślenia wymaga, że w okresie rządów Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego, tj. do 2015 r., wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej, w tym wynagrodzenia pracowników sądów powszechnych, z wyłączeniem
sędziów i referendarzy sądowych oraz nauczycieli, były „zamrażane”, czyli utrzymywane przez kilka lat na tym samym poziomie.
Dzięki intensywnym działaniom Ministra Sprawiedliwości zmierzającym do poprawy sytuacji płacowej pracowników sądownictwa, w ustawie budżetowej na 2016 r.
zostały zabezpieczone środki na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla asystentów sędziów, urzędników oraz pozostałych pracowników sądów o ponad 10%,
a w grupie kuratorów o 5,5%.
Przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2018 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%, jednak ponownie dzięki
działaniom Ministra Sprawiedliwości wydatki na wynagrodzenia dla pracowników sądów i prokuratury wzrosły o 2%.
Widoczne jest więc, że wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratury od 2016 r. konsekwentnie wzrastają i to w stopniu wyższym niż przyjęty dla
sfery budżetowej (jedynie w roku 2017 wzrost nastąpił o wskaźnik przyjęty dla sfery
budżetowej).
Minister Sprawiedliwości ma przy tym świadomość, że wynagrodzenia pracowników sądów, pomimo ich zwiększania od 2016 r., w dalszym ciągu pozostają na poziomie niepozwalającym sądom być konkurencyjnymi na rynku pracy.
Odnosząc się do kwestii związanych z podwyższeniem poziomu wynagrodzeń
w 2019 r. informuję, że na 2019 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej został określony na poziomie 102,3%. Minister Sprawiedliwości, mając świadomość powyższych uwarunkowań, przyjął jednak założenie zwiększenia poziomu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) kuratorów, asystentów,
urzędników, pozostałych pracowników sądów powszechnych oraz specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów łącznie o 5%. Uchwalona przez Sejm
w dniu 16 stycznia br. ustawa budżetowa na 2019 rok zabezpiecza podwyższenie
wydatków na wynagrodzenia na ww. poziomie.
Dzięki działaniom Ministra Sprawiedliwości, od roku 2016 do roku 2018, łączny
wzrost wydatków na wynagrodzenia asystentów sędziów, urzędników, kuratorów zawodowych, pozostałych pracowników sądów oraz specjalistów OZSS wyniósł prawie
234 mln zł, co z kwotą pochodnych od ww. wynagrodzeń, łącznie stanowi 280 mln zł
dodatkowo przeznaczonych z budżetu państwa na ten cel.
Przedstawiając powyższe wskazuję również, że poza staraniami Ministra Sprawiedliwości o pozyskanie podczas prac nad kolejnymi ustawami budżetowymi dodatkowych
środków dla podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów, corocznie, na etapie realizacji ustawy budżetowej, środki na wynagrodzenia zwiększane są o niewykorzystane
wydatki wynikające np. z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz inne
oszczędności – z przeznaczeniem na wypłatę niestałych składników wynagrodzeń.
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Przykładowo, w roku 2018 z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomiędzy apelacje zostały rozdysponowane ponad 33 min zł z przeznaczeniem na nagrody i dodatki specjalne dla pracowników sądów.
Następnie decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2018 r. dokonano zwiększenia planu wydatków dla wszystkich apelacji w ogólnej kwocie ponad
33 mln zł, z przeznaczeniem na niestałe składniki wynagrodzeń, tj. nagrody związane
z realizacją zadań w roku 2018 w grupie urzędników, asystentów, innych pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS.
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. dokonano kolejnego zwiększenia planu wydatków dla wszystkich apelacji w ogólnej kwocie ponad
62 mln zł, z przeznaczeniem na niestałe składniki wynagrodzeń, tj. nagrody związane
z realizacją zadań w IV kwartale 2018 r. w grupie urzędników, asystentów, innych
pracowników, kuratorów i specjalistów OZSS.
Środki te pozwalają w pewnym zakresie rekompensować brak możliwości konkurowania z podmiotami rynkowymi i poprawiają sytuację finansową pracowników
sądów. Jakkolwiek są to działania doraźne, to jednak powtarzane niemal corocznie,
w związku z czym stanowią istotny bodziec finansowy i czynnik motywacyjny.
Dodatkowo, w związku z zabezpieczaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia, propozycje ich podziału są uzgadniane ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądów powszechnych.
Głos związków zawodowych w sprawach dotyczących pracowników sądów jest dla
kierownictwa resortu sprawiedliwości bardzo istotny, a podczas dialogu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych poruszane są m.in. kwestie wysokości wynagrodzeń pracowników sądów oraz fluktuacji
kadr w sądach powszechnych.
Jako przykład pozwolę sobie wskazać, że w dniu 18 grudnia 2018 r. zawarte zostało pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądów powszechnych porozumienie,
w którym ustalone zostały zasady podziału nagród za IV kwartał roku 2018 oraz podziału środków zaplanowanych na podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów
w 2019 roku.
Jednocześnie informuję, że na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
19 czerwca 2018 roku został powołany Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. z 2018 r.
poz. 194 z późn. zm.). Celem pracy Zespołu jest opracowanie założeń do projektu
ustawy kompleksowo regulującej pragmatykę służbową pracowników sądów powszechnych i prokuratury. Wypracowane przez Zespół rozwiązania mają umożliwić
reformę m.in. systemu wynagradzania pracowników sądów i prokuratury.
Dodatkowo, podczas spotkań z organizacjami związkowymi, partnerzy społeczni
na bieżąco informowani są o wynikach prac ww. Zespołu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Wójcik
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej
Szanowna Pani Minister!
Jak informują media, od prawie dwóch miesięcy zamówienia powyżej
progów unijnych muszą być udzielane przez internet. Niestety w przypadku
części przetargów spełniają sią obawy związane z elektronizacją. Najczęściej pojawiający się problem dotyczy otwarcia ofert. Zwyczajnie nie daje się
ich ściągnąć albo odszyfrować.
Sytuacja taka zdarzyła się już w pierwszym przetargu prowadzonym za
pośrednictwem miniPortalu, w którym otwarto oferty.
Okazało się, że jednej z trzech ofert nie udało się otworzyć. Pojawił się
komunikat, że archiwum jest puste lub plik uszkodzony. Poprosiliśmy o pomoc obsługę miniPortalu i po tygodniu dostaliśmy odpowiedź, że plik został
podwójnie zaszyfrowany – mówi pracownica jednego z największych szpitali
w Polsce, która przeprowadzała przetarg (prosiła o niepodawanie nazwiska).
Problemy z odszyfrowaniem plików pojawiły się też podczas otwierania
ofert w kolejnych jej trzech przetargach. Jak się okazało, wykonawcy po raz
drugi szyfrowali już zaszyfrowane pliki, a to sprawiło, że ofert nie da się już
otworzyć.
W związku z powyższym proszę o informacje w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Stanowisko
DYREKTORA GENERALNEGO
w MINISTERSTWIE FINANSÓW
Warszawa, 31 grudnia 2018 r.
Pan
Hubert Nowak
Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych
Szanowny Panie Prezesie,
w załączeniu przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie Pana Władysława Komarnickiego, Senatora RP złożone podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 grudnia 2018 r. – z prośbą o udzielenie odpowiedzi zgodnie z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu.
Z poważaniem
Barbara Brodowska-Mączka
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Odpowiedź
PREZESA
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Warszawa, 17 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2018 roku dotyczące Oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Władysława Komarnickiego na 68. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 grudnia 2018 roku, uprzejmie informuję, że Urząd Zamówień Publicznych
szczegółowo analizuje i wyjaśnia wszystkie wątpliwości związane z udzielaniem zamówień publicznych z pomocą systemu miniPortal. Jedną z sytuacji, która wywołuje
takie wątpliwości jest podwójne szyfrowanie przez wykonawców ofert, których następnie nie można otworzyć. Wskazana sytuacja nie wynika z nieprawidłowo działającego
systemu, lecz z wykonywania poszczególnych kroków niezgodnie z instrukcją użytkowania. Niemniej jednak, każda nieprzyjazna funkcjonalność dla użytkowników jest
traktowana przez Urząd jako problem do rozwiązania. Obecnie Urząd jest w trakcie
przygotowania modyfikacji systemu miniPortal, której celem jest zautomatyzowanie
procesu szyfrowania oraz wprowadzenia mechanizmów, które zminimalizują możliwość popełnienia błędów przez użytkowników. Jednym z elementów modyfikacji będzie umożliwienie otwarcia ofert nawet zaszyfrowanych kilkukrotnie.
Jednocześnie informuję, że do czasu wgrania nowej wersji aplikacji Urząd weryfikuje zgłoszenia od Zamawiających i Wykonawców i na bieżąco pomaga Zamawiającym i Wykonawcom rozwiązywać problemy dotyczące użytkowania miniPortalu.
Łączę wyrazy szacunku
PREZES
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Hubert Nowak
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Samorządom został niespełna miesiąc na przygotowanie się do składania wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. Wciąż jednak
nie wiadomo, jak taki dokument opracować i co konkretnie zdecyduje o jego
sukcesie.
Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą wyremontować drogi,
narzekają na brak istotnych szczegółów, i to zarówno w ustawie, jak i w projekcie rozporządzenia o Funduszu Dróg Samorządowych.
Proszę o informację w wymienionej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 18 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Władysława Komarnickiego na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie składania przez
samorządy wniosków o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych,
przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z przepisami ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. poz. 2161), środki przekazywane będą głównie na dofinansowanie
budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych.
Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie,
składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzonych przez wojewodów na terenie danego województwa, którzy będą również
oceniać wnioski o dofinansowanie.
Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie złożenie przez właściwego zarządcę
drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych.
Ustawa określa szereg przesłanek oraz wskazuje kierunki wsparcia, które powinny
zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,
zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych
dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy
poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Szczegółowe kryteria oceny sprecyzuje wojewoda uwzględniając specyfikę i potrzeby danego regionu, a także opracuje
wzór wniosku. Nabór wniosków wojewoda ogłosi udostępniając ogłoszenie zawierające
ww. informacje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.
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Jednocześnie informuję, że w celu przekazania najważniejszych informacji wynikających z zapisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, wojewodowie przed
końcem 2018 roku opracowali broszury informacyjne dla zarządców dróg na terenie
właściwych im województw.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Małgorzaty Kopiczko
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęła prośba od petenta z postulatem
w sprawie wątpliwości odnoszącej się do zagadnienia: kto – czy sąd rejonowy reprezentowany przez prezesa tegoż sądu, czy może sąd okręgowy
reprezentowany przez prezesa tegoż sądu – jest w rozumieniu art. 3 kodeksu
pracy pracodawcą dla sądowego kuratora zawodowego?
Analizując przedmiotowe zagadnienie, wypada zasygnalizować, iż
de lege lata ustawa o kuratorach sądowych nie wskazuje bezpośrednio,
kto jest pracodawcą dla zawodowego kuratora sądowego. W myśl art. 4
cyt. ustawy na wniosek kuratora okręgowego prezes sądu okręgowego mianuje, odwołuje, przenosi do innego sądu lub zespołu kuratorskiej służby
sądowej albo zawiesza w czynnościach kuratora zawodowego. Jednakże
zgodnie z art. 22 kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy następuje poprzez zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod nadzorem pracodawcy, a pracodawcy – do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. W myśl zaś art. 2 i 3 kodeksu
pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie m.in. mianowania, a pracodawcą jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli zatrudnia pracowników.
W świetle przytoczonych unormowań za pracodawcę zawodowego kuratora sądowego należy uznać sąd rejonowy, który wymieniony zostanie
w akcie mianowania lub w zarządzeniu prezesa sądu okręgowego. Akt mianowania bowiem każdorazowo wskazuje konkretny sąd rejonowy, na rzecz
którego kurator ma świadczyć pracę, mimo że mianowanie jest dokonywane
w drodze aktu organu usytuowanego poza pracodawcą. Sąd rejonowy jest
dla kuratora sądowego tego sądu zakładem pracy w znaczeniu przedmiotowym. Sąd rejonowy bowiem stanowi jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie, ma zdolność zatrudniania pracowników i jest wyodrębniony finansowo,
będąc dysponentem środków budżetowych. Także w sądzie rejonowym,
jako zakładzie pracy w znaczeniu przedmiotowym, kurator wykonuje swoje
obowiązki pracownicze, które podlegają kontroli prezesa tego sądu jako kierownika zakładu pracy (m.in. prezes sądu rejonowego przedstawia zakres
obowiązków i czynności oraz zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kuratorach
ustala dyżury jako kuratora zawodowego wymienionego sądu, nadto wypłaca wynagrodzenie za pracę).
Rekapitulując, należy stwierdzić, że wydaje się zasadne niezwłoczne
ustawowe uregulowanie przedmiotowego zagadnienia. Dlatego też przedstawiam niniejsze oświadczenie.
Małgorzata Kopiczko
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 21.01.2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Kopiczko podczas
68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 roku, przesłane przy piśmie znak
BPS/043-68-1961/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakładu pracy i pracodawcy w odniesieniu do sądowego kuratora zawodowego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Na gruncie pragmatyki służbowej kuratorów zawodowych, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014), zwanej dalej „u.k.s.”,
brak jest przepisów, które wprost rozstrzygałyby kwestię tego kto jest pracodawcą dla
sądowego kuratora zawodowego.
Zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy, stosowanym w związku z art. 105 u.k.s., pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Z kolei w myśl art. 31 §1 Kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna
wyznaczona do tego osoba.
Stosownie do treści art. 4 u.k.s. kuratora zawodowego mianuje, odwołuje, przenosi
do innego sądu lub zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawiesza w czynnościach
prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego. Akt mianowania kuratora
sądowego każdorazowo wskazuje konkretny sąd rejonowy, w którym kurator zawodowy wykonuje obowiązki służbowe. Tym samym, to sąd rejonowy staje się pracodawcą
dla zawodowego kuratora sądowego, mimo że nawiązanie (rozwiązanie) stosunku pracy
z pracownikiem następuje w drodze aktu organu usytuowanego niejako poza faktycznym pracodawcą, na innym szczeblu władzy służbowej. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że stosunek pracy zawodowego kuratora sądowego jest realizowany w konkretnym
sądzie rejonowym, a prezes sądu rejonowego, jako kierownik tego zakładu pracy, wykonuje wobec kuratora wiele spośród uprawnień pracodawcy, np. co do organizacyjno-porządkowych aspektów procesu pracy (por. art. 13 ust. 2 u.k.s.). Co warte odnotowania,
podział uprawnień pracodawcy pomiędzy podmioty usytuowane na różnych szczeblach
władzy służbowej, w tym prezesa sądu okręgowego: w szczególności nadawanie stopni służbowych (art. 8 u.k.s.), wyrażanie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
(art. 15 u.k.s.), przyznawanie nagród (art. 18 u.k.s.) i inne, znamienny jest dla służbowych stosunków pracy, np. w przypadku zawodu sędziego, czy prokuratora1.
Sąd rejonowy będzie również stroną w razie sądowego sporu dotyczącego stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego w sprawach, w których kuratorowi przysługuje droga sądowa. Potwierdziło to orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach
dotyczących odwołań kuratorów od decyzji prezesa sądu okręgowego o rozwiązaniu
stosunku pracy z przyczyn wskazanych w ustawie.
Odpowiadając zatem na pytanie Pani Senator, kto jest pracodawcą zawodowego
kuratora sądowego należy stwierdzić, że analogicznie jak w przypadku sędziów i prokuratorów co do zakresu podległości służbowej, za pracodawcę należy uznać sąd rejonowy, w którym kurator wykonuje obowiązki służbowe.
1

Por. m.in. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 1993 r., sygn. akt 1 PZP 30/93, OSNC
z 1994 r., nr 6, poz.123, oraz uchwałę z dnia 29 lipca 2003 r. sygn. akt III PZP 8/03, OSNP
z 2004 r., nr 5, poz.75.
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Reasumując, pragnę podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości w sposób ciągły,
mając na uwadze kluczowe znaczenie kuratorskiej służby sądowej dla właściwego
wykonywania orzeczeń sądu, analizuje poprzez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa funkcjonowanie i zasady organizacji pracy kuratorów sądowych.
Między innymi z uwagi na wielokrotnie sygnalizowaną przez środowisko kuratorskie potrzebę interwencji legislacyjnej, dokonano w Ministerstwie Sprawiedliwości
przeglądu przepisów ustawy o kuratorach sądowych. Na tej podstawie podjęto prace
nad projektem kompleksowej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, które prowadzone są obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Uprzejmie informuję, iż w dniu 11 grudnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało wniosek o wpisanie projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej do
Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wpisanie tego projektu do ww. Wykazu warunkuje z kolei dalsze, wewnątrzresortowe prace legislacyjne,
a następnie skierowanie go do konsultacji publicznych, opiniowania oraz uzgodnień
międzyresortowych.
W związku z powyższym, na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie konkretnych rozwiązań, których celem jest przede wszystkim poprawa rozwiązań ustrojowych
kuratorskiej służby sądowej, także w zakresie zapewnienia przejrzystych reguł podległości służbowej oraz uporządkowania spraw kadrowych, albowiem w trakcie każdego
z etapów prac nad projektem możliwa jest modyfikacja projektowanych przepisów
wskazanej ustawy.
Dlatego też w trakcie trwających prac nad projektem ustawy, brane są pod uwagę
nie tylko doświadczenia i wyniki pracy z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad tą służbą, lecz także opinie środowiska kuratorskiego oraz
instytucji zewnętrznych.
Z poważaniem
Łukasz Piebiak
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
w art. 10 (chodzi o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) precyzuje, komu, z jakiego tytułu, na jaki
okres i w jakiej wysokości przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Z dodatku tego nie mogą korzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zawiesiły ją z powodu urodzenia dziecka. Taka
osoba zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie ma
prawa do urlopu wychowawczego, bowiem w świetle art. 186 §1 kodeksu
pracy nie jest pracownikiem. Osoby te czują się pokrzywdzone, w okresie
prowadzenia działalności gospodarczej opłacały składki do ZUS i podatek do
urzędu skarbowego, a w czasie urlopu macierzyńskiego jako przedsiębiorcy
opłacały składki zdrowotne. Z uzyskanych informacji wynika, że liczba takich osób jest bardzo mała – w skali powiatu rocznie jest to kilka osób.
W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy
prowadzone są w ministerstwie prace nad nowelizacją tej ustawy i rozszerzeniem jej o wymienione osoby. Jeżeli nie, to wnosiłbym o podjęcie takich prac.
Z poważaniem
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: BPS/043-68-1962/18, dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Waldemara Kraskę na
68. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., w sprawie dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, późn. zm.), dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu
wychowawczego.
Powyższy przepis, jak i sama nazwa ww. dodatku, wskazują, że tylko osobie korzystającej z urlopu wychowawczego przysługuje ww. dodatek.
Urlop wychowawczy to uprawnienie z kodeksu pracy (art. 186 kodeksu pracy)
przysługujące osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę,
mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę).
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy też taką działalność zawieszająca w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
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niu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858)
lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), nie jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie stosunku pracy i nie ma prawa do urlopu wychowawczego na
podstawie kodeksu pracy, a tym samym i do ww. dodatku (chyba że niezależnie od
prowadzonej działalności gospodarczej, byłaby zatrudniona u jakiegoś pracodawcy,
który udzieliłby jej urlopu wychowawczego).
Nie są prowadzone prace nad rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego.
Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia wyczerpują zagadnienia pozostające w zakresie zainteresowania Pana Senatora.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego
Szanowny Panie Prezesie!
Jak Pan doskonale wie, w ostatnich tygodniach nastąpiła dymisja szefa
Komisji Nadzoru Finansowego, pana Marka Ch. Ma ona związek z nagraniem, którego treść na swoich łamach opublikowała „Gazeta Wyborcza” w listopadzie bieżącego roku. Z treści tej publikacji wynika, że wiele wskazuje
na to, iż były już szef KNF domagał się od jednego z właścicieli polskiego
banku gigantycznej łapówki. Wkrótce po swojej dymisji były już szef KNF został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA, a następnie aresztowany przez
sąd na 2 miesiące.
Tymczasem w dniu 16 listopada tego roku na Kongresie 590 w Rzeszowie mówił pan: profesor Marek Ch. kierował nadzorem bez zarzutu;
wykonywał swoją funkcję z zachowaniem wszystkich profesjonalnych zasad. Kolejna wypowiedź: były prezes KNF to uczciwy człowiek. I następna:
„Z tego, co wiem, pan profesor Ch. nie ma zarzutu korupcji, nie ma żadnego
zarzutu. Śledztwo toczy się w sprawie. Nie doszło jeszcze do pierwszych
przesłuchań”. I teraz ostatni cytat: były szef KNF nie został odwołany, ale
sam złożył dymisję dla dobra polskiego systemu finansowego, bankowego,
gospodarki, było to słuszne i bardzo patriotyczne. Przytaczam to za portalem
Parkiet.com.
Szanowny Panie Prezesie, jak dotąd nie udało mi się odnaleźć jakiejkolwiek Pańskiej wypowiedzi, która – już po zatrzymaniu i aresztowaniu byłego
szefa KNF – prostowałaby te Pańskie twierdzenia lub w jakikolwiek inny
sposób wyjaśniałaby je opinii publicznej. Nie ośmielam się przypuszczać, że
być może unika Pan po prostu wypowiedzi w tej sprawie i przedstawienia
opinii publicznej swojego stanowiska na ten temat. W związku z tym, korzystając z instytucji oświadczenia senatorskiego, które nakłada na Pana
obowiązek udzielenia odpowiedzi na nie w ciągu 30 dni, ośmielam się zadać
Panu w tej sprawie następujące pytania.
1. Czy podtrzymuje Pan swoją wcześniejszą opinię, iż prof. Marek Ch.
kierował nadzorem bez zarzutu i wykonywał swoją funkcję z zachowaniem
wszystkich profesjonalnych zasad?
2. Czy nadal uważa Pan, że były szef KNF nie został odwołany, ale sam
złożył dymisję dla dobra polskiego systemu finansowego, bankowego, gospodarki i że było to słuszne i bardzo patriotyczne?
3. Czy wciąż twierdzi Pan, iż były już prezes KNF to uczciwy człowiek,
skąd wynikać mogłoby, że CBA zatrzymało, a następnie sąd aresztował
uczciwego człowieka?
4. Czy w związku z tym dopuszcza Pan sytuację – jeśli nadal uważa Pan
pana Ch. za uczciwego człowieka – iż CBA pod swoim obecnym kierownictwem może np. zatrzymywać uczciwych ludzi?
5. Czy uważa Pan, iż standardem uczciwych ludzi nadzorujących system
finansowy w Polsce jest używanie w prywatnych rozmowach tzw. szumideł?
6. Czy tego typu standard funkcjonuje także w prywatnych rozmowach
pracowników kierowanego przez Pana NBP? Chodzi mi o standard szumideł
właśnie.
7. Z prezentowanych w mediach treści nagrań wynika także, iż były już
prezes KNF proponował właścicielowi banku rozwiązanie niezgodne z prawem, a gdy rozmówca zwrócił mu na to uwagę, były już szef KNF stwierdził,
że o tym wie, ale przecież rozmawia prywatnie. Czy uważa Pan, że tak postępują ludzie uczciwi?
Będę bardzo wdzięczny za udzielenie mi odpowiedzi na powyższe pytania.
Jan Filip Libicki
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Odpowiedź
Warszawa, 22 stycznia 2019 r.
Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 19 grudnia 2018 r. (znak: BPS/043-68-1963), które wpłynęło do Narodowego Banku Polskiego w dniu 21 grudnia
2018 r., uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z treścią oświadczenia złożonego
przez senatora Jana Filipa Libickiego podczas 68. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 grudnia 2018 r. nie znajduję uzasadnienia do zajmowania przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego stanowiska w sprawach wskazanych w oświadczeniu. Przedmiotem powyższego oświadczenia nie są sprawy pozostające w zakresie
ustawowej właściwości Narodowego Banku Polskiego, ani żadnego z jego organów.
Adam Glapiński
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Oświadczenie senatora Marka Martynowskiego
skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się w sprawie zmniejszenia od dnia 1 grudnia 2018 r. liczby
stanowisk dyspozytorskich z 6 do 4 w rejonie operacyjnym DM 0702.
Dyspozytornia Medyczna 0702 obsługuje powiaty: płocki, gostyniński,
żyrardowski, sochaczewski, nowodworski, ciechanowski, mławski, płoński,
sierpecki i żuromiński. Na wymienionym terenie występują duże zakłady
produkcyjne, m.in.: Orlen, PERN. Według wytycznych 1 stanowisko dyspozytora medycznego przypada na 200 tysięcy mieszkańców (na obsługiwanym terenie jest ok. 1 miliona 120 tysięcy mieszkańców), więc na obszar
DM 0702 przypada 5,5 stanowisk dyspozytorskich. Wraz ze zmniejszeniem
liczby dyspozytorów nie zmniejszył się obsługiwany teren.
Stąd moje pytanie: czy zmniejszenie liczby dyspozytorów nie spowoduje
dużych opóźnień w obsłudze pacjentów oraz czy nie zagrozi bezpieczeństwu
mieszkańców zamieszkałych na danym terenie?
Marek Martynowski

Odpowiedź
Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie, złożone przez Pana Senatora Marka Martynowskiego na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r., w sprawie zmniejszenia od
dnia 1 grudnia 2018 r. liczby stanowisk dyspozytorskich z 6 do 4 w DM07 02, proszę
o przyjęcie poniższych informacji.
Organizacja systemu PRM została określona w ustawie z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017, poz. 2195 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19 przedmiotowej ustawy Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad systemem
w kraju, natomiast planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór
nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody.
System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) działa na terenie województwa
na podstawie wojewódzkiego planu sporządzanego przez wojewodę, który przygotowywany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2154).
Plan obejmuje m.in. lokalizację, teren działania i liczbę stanowisk dyspozytorów
medycznych. W związku z powyższym, wskazanie liczby stanowisk dyspozytorskich
w dyspozytorni medycznej jest zadaniem wojewody.
W związku z przyjętym przez Ministerstwo Zdrowia kierunkiem zmian w obszarze
organizacji systemu powiadamiania ratunkowego na potrzeby systemu PRM, który
zakłada koncentrację dyspozytorni medycznych (DM) i tworzenie dużych rejonów operacyjnych, wojewódzkie plany działania systemu PRM już od połowy 2011 r. przewidywały stopniową reorganizację systemu powiadamiania ratunkowego.
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Na przestrzeni ostatnich 7 lat nastąpiła redukcja liczby dyspozytorni medycznych
– z 337 w 2011 r. do 42 do dnia 31 października 2017 r. Zgodnie z przyjętymi w nowelizacji ustawy o PRM przepisami zakłada się dalszą koncentrację DM do docelowego modelu 18 DM w całym kraju. Jednocześnie ww. ustawa zakłada wprowadzenie
w każdej DM jednolitej struktury organizacyjnej, w tym modelu operatorsko-dyspozytorskiego, czyli podziału na dyspozytorów przyjmujących zgłoszenia do nagłych stanów zagrożenia zdrowotnego i na dysponujących zespoły ratownictwa medycznego
na miejsce zdarzenia. Ponadto, w celu zabezpieczenia odpowiedniej liczby stanowisk
dyspozytorskich zmieniono dotychczasowe kryterium stanowiące o ich liczbie. Obecnie zgodnie z przyjętym przelicznikiem jedno stanowisko dyspozytorskie przypada na
każde 200 tys. mieszkańców. Od 1 kwietnia br. jedno stanowisko dyspozytorskie będzie przypadało na każde rozpoczęte 200 tys. mieszkańców.
Docelowo, tj. od 1 stycznia 2028 r. na każde województwo będzie przypadała jedna
DM, z wyłączeniem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie z uwagi na znaczną
liczbę mieszkańców przewiduje się po dwie DM.
Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
dopuszcza, w okresie przejściowym, funkcjonowanie obecnie działających DM – o ile
spełnią one wymagania dotyczące ujednolicenia organizacji DM i wdrożenia modelu
operatorsko-dyspozytorskiego.
Tworzenie wielostanowiskowych DM poprawia zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego. DM zarządzająca znaczną liczbą ZRM zdolna jest do koordynowania
akcji medycznej w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych i stanowić ma punkt
centralny systemu PRM na terenie województwa.
Podkreślić należy, że przyjęty kierunek działania jest wynikiem wieloletnich doświadczeń z funkcjonowania małych, nawet dwustanowiskowych DM, rozproszonych
w terenie, niepowiązanych ze sobą funkcjonalnie i niezdolnych do skoordynowania
akcji ratunkowej w sytuacji zdarzeń z większą liczbą poszkodowanych. Rozdrobnienie
DM skutkuje mnogością rozwiązań w zakresie ich funkcjonowania i organizacji pracy,
wpływa niekorzystnie na poziom udzielanych świadczeń oraz jakość danych przekazywanych przez dysponentów, dotyczących czasów obsługi zgłoszeń i czasów dojazdu
zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia.
Odnosząc się zatem do wprowadzonych w województwie mazowieckim zmian
wskazać trzeba, że z dniem 31 października 2017 r. wygaszono DM w Grodzisku
Mazowieckim. Nastąpiło to zgodnie z przyjętym harmonogramem koncentracji DM
na terenie województwa mazowieckiego. W wyniku likwidacji ww. DM, obszary funkcjonowania dyspozytorni medycznych DM07 01 w Warszawie i DM07 02 w Płocku
uległy zwiększeniu o rejon obsługiwany przez DM w Grodzisku Mazowieckim. Proces
zachodzących zmian był konsultowany i uwzględniany w wojewódzkim planie działania systemu. Wskazać należy, że zmniejszenie liczby stanowisk dyspozytorskich
wynikało z konieczności dostosowania liczby stanowisk do kryteriów przyjętych
w ustawie o PRM.
Zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 30 czerwca 2018, DM07 02 w Płocku obsługuje 863 823 mieszkańców, co zgodnie z aktualnie
obowiązującym kryterium przeliczania daje 4 stanowiska dyspozytorów medycznych.
Jednocześnie zgodnie z nowym kryterium dla liczby stanowisk dyspozytorskich od
1 kwietnia br. w DM07 02 w Płocku powinno funkcjonować 5 stanowisk.
Odpowiadając zatem na wyrażone zaniepokojenie dotyczące ewentualnych opóźnień w obsłudze pacjentów z danego terenu należy zwrócić uwagę, że od 1 listopada
2017 r. wszystkie DM funkcjonują w oparciu o jednolity w skali kraju System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Jednocześnie z dniem 26 lutego br. uruchomiono mechanizm zastępowalności dyspozytorni
medycznych w zakresie tzw. „odmiejscowienia” obsługi wywołań alarmowych w przypadku przepełnienia lokalnej kolejki połączeń oczekujących.
Przyjęte rozwiązanie gwarantuje uzyskanie jak najkrótszego czasu oczekiwania na
rozpoczęcie rozmowy z dyspozytorem medycznym, jak również równomierne obciążenie pracą dyspozytorów medycznych w poszczególnych dyspozytorniach medycz-
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nych. Należy wskazać, że najwyższym priorytetem jest jak najszybsze odebranie przez
dyspozytora medycznego zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu bez
względu na lokalizację dyspozytorni medycznej.
Gwarantuje to:
∙ możliwość szybkiego rozpoczęcia rozmowy przez dowolnego dyspozytora medycznego w kraju,
∙ przeprowadzenie wywiadu medycznego, obejmującego informacje o stanie zdrowia i w przypadku takiej konieczności, utrzymywanie stałego kontaktu z osobą
dzwoniącą będącą na miejscu zdarzenia oraz przekazanie jej niezbędnych instrukcji dotyczących sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego.
Reasumując podkreślić trzeba, że wdrożenie SWD PRM wraz z mechanizmem
zastępowalności DM, a także ujednolicenie modelu organizacyjnego DM korzystnie
wpływa na współpracę pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu, co w efekcie
przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich obywateli zapewniając
możliwość jak najszybszego odebrania przez dyspozytora medycznego zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu oraz zadysponowanie zespołu ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzenia, bez względu na lokalizację dyspozytorni medycznej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Mroza
skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o zawodzie psychologa weszła w życie 1 stycznia 2006 r. Zakłada ona powołanie samorządu zawodowego psychologów poprzez utworzenie regionalnych izb psychologów (szczebel regionalny) oraz Krajowej Izby
Psychologów (szczebel krajowy). Pomimo faktu, że ustawa weszła w życie
przeszło 12 lat temu, powołana została zaledwie jedna regionalna izba psychologów.
Brak samorządu psychologów rodzi szereg problemów. Zgodnie z założeniami miał on: dbać o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu
psychologa, nadzorować przestrzeganie zasad etyki zawodowej psychologa,
tworzyć instrumenty prawne chroniące metody i narzędzia psychologiczne
czy też opiniować akty prawne dotyczące zawodu psychologa. Całkowity
brak jakichkolwiek jednostek organizacyjnych samorządu powoduje, że praca psychologów nie jest w żaden sposób kontrolowana. Co więcej, pociągnięcie psychologa do odpowiedzialności za naruszenie obowiązków zawodowych czy też naruszenie zasad etyki jest niemalże niemożliwe, ponieważ
nie istnieją regionalne komisje dyscyplinarne, które miały działać przy regionalnych izbach psychologicznych. Swoich roszczeń pacjenci dochodzić mogą
jedynie na gruncie prawa cywilnego i karnego.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania.
1. Dlaczego, pomimo wejścia w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2006 r.,
nie powołano w całej Polsce izb psychologów oraz działających przy nich
komisji dyscyplinarnych?
2. Czy widzi Pan Minister konieczność zmiany przepisów prawa w zakresie tworzenia samorządu zawodowego psychologów?
Z poważaniem
Krzysztof Mróz

Odpowiedź
Warszawa, 2019.01.11
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na skierowane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oświadczenie dotyczące ustawy o zawodzie psychologa, złożone przez Senatora Krzysztofa
Mroza podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., przekazane przez Pana Marszałka Senatu RP przy piśmie z dnia 19 grudnia 2018 r., znak:
BPS/043-68-1966/18, uprzejmie informuję, że udzielenie odpowiedzi na postawione
w oświadczeniu pytania pozostaje poza kompetencją Ministra Zdrowia.
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że aktualnie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce
– Dialog społeczny – Informacje dotyczące zawodu psychologa, odnośnie do ustawy
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z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) znajduje się następująca informacja:
„Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) nie funkcjonuje w praktyce.
Powodem tego stanu rzeczy są liczne wady prawne i legislacyjne uniemożliwiające
jej stosowanie. Mając na uwadze wadliwość przedmiotowej ustawy, w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do przygotowania nowej
regulacji zawodu psychologa”.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Mieszkańcy gmin Goleniów, Stargard i Gryfino zwracają uwagę na niesprawiedliwe ceny biletów na pociągi obsługiwane przez PolRegio w aglomeracji szczecińskiej. I tak np. bilet z Goleniowa do Szczecina kosztuje 7 zł,
a bilet z miejscowości położonej 4 km dalej to wydatek ponad 11 zł. Problem
ten dotyczy przejazdów ze Szczecina do Białunia, Mostów, lotniska w Goleniowie, Ulikowa czy Dolnej Odry.
Wysoka cena za przejazd powoduje, że mieszkańcy małych miejscowości jadą do Szczecina bezpośrednio samochodem lub parkują przy dworcach
w Gryfinie, Goleniowie lub Stargardzie. Obecna infrastruktura wokół dworców kolejowych miast powiatowych często pozostawia wiele do życzenia
i brakuje tam wolnych miejsc parkingowych.
Zmiany proponowane przez mieszkańców Pomorza Zachodniego przyczynią się do poprawy oferty przewoźnika, skutecznej walki ze smogiem
oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszenie liczby jeżdżących samochodów.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
Warszawa, 28 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Napieralskiego
podczas 68. posiedzenia Senatu RP 14 grudnia 2018 roku w sprawie uwag zgłaszanych przez mieszkańców gmin aglomeracji szczecińskiej dotyczących cen biletów na
pociągi obsługiwane przez PolRegio oraz infrastruktury dworców kolejowych, przedstawiam następujące informacje.
W relacji Szczecin (z każdej lub do każdej stacji, która ma w nazwie Szczecin) Goleniów obowiązuje oferta pozataryfowa „Połączenie w dobrej cenie”, na podstawie
której cena biletu normalnego na jednorazowy przejazd pociągiem REGIO w dowolnym kierunku wynosi 7,50 zł. Cena jednorazowego biletu normalnego na „przejazd
pociągiem REGIO wg opłat wynikających z taryfy podstawowej Spółki „Przewozy Regionalne” w relacji Goleniów – Szczecin Gł. (lub odwrotnie) bez zastosowania oferty
specjalnej wyniosłaby 9,80 zł, a w relacji Białuń – Szczecin Gł. wynosi 11,70 zł.
Spółka „Przewozy Regionalne” na bieżąco analizuje ww. ofertę, modyfikując zarówno ceny, jak też relacje mające dla niej zastosowanie. W przypadku pojawienia się
przesłanek pozwalających na rozszerzenie oferty, po uzyskaniu odpowiedniej zgody
od danego organizatora przewozów, spółka zmienia warunki taryfowe, dostosowu-
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jąc je w zależności od potrzeb. Organizatorami przewozów na terenie województw są
marszałkowie województw. Marszałek jako organizator regionalnych przewozów pasażerskich posiada narzędzia pozwalające kształtować taryfę, a wielkość zaplanowanej
przez niego dotacji stanowi główną przesłankę wysokości cen biletów.
Należy pamiętać, że gospodarzem infrastruktury miejskiej są właściwe terenowo
jednostki samorządu terytorialnego, które zapraszane są do współpracy przy realizacji
Programu Inwestycji Dworcowych (zmodernizowanie lub wybudowanie 188 dworców
kolejowych do 2023 roku), efektem której może być rozszerzenie zakresu prac obejmując budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych lub parkingów oraz adaptacja
tkanki miejskiej, stanowiącej bezpośrednie otoczenie dworca kolejowego, do nowych
standardów i potrzeb podróżnych.
Z poważaniem
Andrzej Bittel
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o przyspieszenie prac nad budową drogi S10 łączącej Szczecin, Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz i Toruń
z Warszawą. Od lipca 2018 r. spotykam się w tej sprawie z przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, straży pożarnych, policji i wojska. Wszyscy potwierdzają, że nowa droga łącząca województwa
zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie jest
niezbędna w celu poprawy warunków życia lokalnej społeczności, rozwoju
gospodarczego i społecznego regionów.
Jako senator z regionów położonych wzdłuż przebiegu drogi apeluję
o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom małych miejscowości, przez
które przejeżdża wiele samochodów ciężarowych i osobowych w ruchu lokalnym i międzynarodowym. Każdego dnia na obecnej DK10 dochodzi do
wypadków, niestety także śmiertelnych. W Wałczu tylko w ciągu ostatnich
kilku miesięcy doszło do kilku potrąceń pieszych.
Proszę o informację, na jakim etapie są prace przygotowawcze w przypadku drogi S10. Czy w ich trakcie są brane pod uwagę potrzeby mieszkańców (ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki), tak aby uniknąć
błędów projektowych, jakie miały miejsce w przypadku węzła Goleniów nad
drogą S6? Wybudowano tam wiadukt bez chodnika i ścieżki rowerowej.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
Warszawa, 9 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: BPS/043-68-1968/18 dotyczącym oświadczenia złożonego senatora Grzegorza Napieralskiego na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyspieszenia prac nad budową
drogi S10 łączącej Szczecin, Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz i Toruń z Warszawą,
przedstawiam następujące informacje.
Obecnie realizowany jest „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023
(z perspektywą do 2025 r.)”, określający priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury dróg krajowych, które miałyby zostać zrealizowane do 2025 r.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że pierwotny limit finansowy Programu był dalece
niewystarczający na wywiązanie się ze wszystkich przyjętych zobowiązań zapisanych
w przedmiotowym dokumencie. W związku z powyższym ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło starania o zwiększenie limitu środków na realizację przedsięwzięć uznanych za pilne. W wyniku tych starań, w czerwcu 2017 r.,
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Rada Ministrów zwiększyła środki finansowe na realizację Programu z 107 mld zł
do 135 mld zł. W dniu 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę Programu
uwzględniającą zwiększony zakres.
Inwestycje polegające na budowie drogi ekspresowej S10 obejmują budowę II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa i budowę obwodnicy Wałcza. Natomiast inwestycje obejmujące budowę drogi ekspresowej S10 Toruń – Bydgoszcz
z w. Toruń Płd., Toruń-S7, Piła – Bydgoszcz i Szczecin – Piła znalazły się poza limitem
środków Krajowego Funduszu Drogowego przyznanym na realizację ww. Programu.
Nawet zwiększony limit finansowy na realizację zakresu rzeczowego Programu, w kwocie 135 mld zł nie jest wystarczający do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych
w nim ujętych, których wartość przekracza 200 mld zł.
Ministerstwo Infrastruktury zdaje sobie sprawę z dużych potrzeb na sieci dróg krajowych, dlatego do prac przygotowawczych skierowało cały przebieg drogi ekspresowej
S10. Poszczególne odcinki znajdują się na różnym etapie prac przygotowawczych.
Celem resortu infrastruktury jest możliwość rozpoczęcia i zakończenia prac na całym
przebiegu drogi ekspresowej S10 w następnej perspektywie finansowej, pod warunkiem otrzymania podobnej ilości środków publicznych oraz środków UE co w obecnej
perspektywie. Na uwagę zasługuję fakt, że droga ekspresowa S10 biegnąca z zachodu
na wschód, jest bardzo ważnym elementem sieci drogowej, którego znaczenia, dla
lokalnych społeczności przez tereny, które przebiega lub ma przebiegać, nie da się
przecenić. Posiada również strategiczne znaczenie m.in. dla rozwoju gospodarczego
kraju – stanowi element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
Jednocześnie informuję, że dla odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła,
Wyrzysk – Bydgoszcz i Bydgoszcz – Toruń zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem tych decyzji. Również dla
odcinka S10 od Torunia do połączenia z drogą ekspresową S8 opracowywane jest
Studium sieciowe z elementami Studium Korytarzowego. Dokumentacja ta będzie
podstawą wyznaczenia korytarzy przebiegu drogi i podziału zadania na krótsze odcinki realizacyjne.
Ponadto w dniu 7 września 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowania projektowe dla S10 Piła – Wyrzysk, obejmujące Studium Korytarzowe, Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, materiały do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
koncepcji programowej.
Ponadto, resort infrastruktury podjął działania mające na celu opracowanie innych możliwych form finansowania inwestycji w zakresie dróg krajowych. W dniu
5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął wstępną decyzję, że
cztery odcinki dróg ekspresowych będą budowane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Do dalszych prac w ww. modelu skierowany został m.in. odcinek, o długości 50,4 km, drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń.
Dalsze prace polegać będą, m.in. na zakończeniu opracowywania projektów umów
oraz materiałów koniecznych do przeprowadzenia postępowań przetargowych. Rolą
partnera prywatnego, w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, a także przy realizacji inwestycji będzie zaprojektowanie, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie, utrzymywanie i eksploatowanie powierzonego odcinka
drogi, zapewnienie finansowania w okresie budowy i eksploatacji oraz przekazanie
drogi w uzgodnionym stanie po zakończeniu umowy. Niemiej jednak warunkiem realizacji inwestycji jest zakończenie prac przygotowawczych oraz podział ryzyk na takich
zasadach, aby możliwe było zakwalifikowanie ich przez Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT) poza długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych. Uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie długu publicznego jest warunkiem
umożliwiającym wybór partnera i zawarcie umowy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Niezależnie od powyższego informuję, że w dniu 28 listopada 2018 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Na posiedzeniu została rozpatrzona oce-
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na dokumentacji na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz
z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń”.
Ministerstwo Infrastruktury mając na uwadze dostępne środki, przykłada wielką wagę do rozważnego i skutecznego rozwiązania problemów z obszaru transportu
drogowego, a jednocześnie musi podejmować trudne decyzje dotyczące terminów realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych. Zapewniam, że celem nadrzędnym
resortu jest przygotowanie całego ciągu drogi ekspresowej S10 do realizacji oraz zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności nowo
budowanych dróg. Należy mieć jednak na względzie istniejące ograniczenia finansowe.
Z poważaniem
Marek Chodkiewicz
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze, Panie Prokuratorze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiły się panie K. i A.S. z ponowną
prośbą o interwencję w niewyjaśnionej sprawie, jaka została przekazana
do Prokuratury Krajowej w oświadczeniach senatorskich złożonych na czterdziestym piątym posiedzeniu Senatu 22 lipca 2017 r. oraz na pięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Senatu w dniu 19 stycznia 2018 r. Oba oświadczenia dotyczyły kilku postępowań prokuratorskich, w tym postępowania
w sprawie toczącej się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sygn. PR 6 Ds. 173/2017. Panie A.S. i K.S. wskazują, że mimo treści
pism skierowanych z Prokuratury Krajowej do marszałka Senatu RP z dnia
26 sierpnia 2017 r. oraz 21 czerwca 2018 r., a także pisma skierowanego
z Prokuratury Krajowej do mnie z dnia 28 lutego 2018 r. (które to odpowiedzi
znajdują sią na stronie internetowej Senatu RP), wskazane postępowanie
nie zostało należycie skontrolowane przez Prokuraturę Krajową, a sprawa
nadal jest prowadzona, zdaniem pań S., w sposób nieprawidłowy.
Pani A.S. zwracała się w tym roku do Prokuratury Krajowej o pomoc
w niniejszej sprawie, jednocześnie opisując bieżące działania Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Wola. Jej wnioski i pisma były przekazywane kolejno
w dół do prokuratury regionalnej, prokuratury okręgowej oraz finalnie do
prokuratury rejonowej, a przekazywanie to prokuratura rejonowa odebrała
jako potwierdzenie braku podstaw do zajmowania się sprawą przez Prokuraturę Krajową. Na skutek tego prokuratura rejonowa sama siebie skontrolowała i odpowiedziała A.S. w lipcu tego roku, że nie widzi nieprawidłowości
w toczącym się postępowaniu, a w dalszych pismach wskazała A.S., że jej
kolejne pisma w sprawie ojca pozostaną bez rozpoznania.
Od stycznia br. sprawa, według relacji córek, przedstawia się następująco. Prokurator zlecił biegłym lekarzom sporządzenie opinii o stanie zdrowia
W.S., aby ustalić, czy możliwe jest jego uczestnictwo w postępowaniu. Mimo
tego, że opinia do dziś jest w trakcie sporządzania, prokurator wyznaczył termin przesłuchania W.S. na czerwiec 2018 r., uznając samodzielnie, że W.S.
zostanie przesłuchany albo w prokuraturze, albo w domu. Zdaniem córek
już sam ten krok poczyniony przez prokuraturę bez oczekiwania na opinię
biegłych jest potwierdzeniem nieprawidłowości mających miejsce w postępowaniu. W dniu przesłuchania nadal nie było opinii, a mimo to w sierpniu
2018 r. prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu W.S., osoby niepełnosprawnej, trwale leżącej, z dużą naroślą
nowotworową na twarzy i szyi. Do zatrzymania nie doszło ze względu na
stan zdrowia W.S. Według rodziny jest to nękanie osoby obłożnie chorej.
Zdaniem córek wydanie tego postanowienia przez prokuraturę także
potwierdza brak prawidłowych działań nadzorczych Prokuratury Krajowej.
Zdaniem córek postępowanie toczy się niezasadnie, bowiem ojciec złożył dokumenty wymiarowi sprawiedliwości, tj. sądom, a sądy nie należą do osób
trzecich, więc zdaniem córek postępowanie nie powinno się toczyć także
z uwagi na to, że zarzut stawiany ich ojcu o rozpowszechnianiu dokumentów pochodzących z przestępstwa jest niezasadny, gdyż prokuratura nie
wykazała przestępstwa w pozyskaniu tych dokumentów, co potwierdziła
pisemnie. Panie S. pozostają w poczuciu, że sprawa nie jest analizowana ani
kontrolowana przez Prokuraturę Krajową.
Uprzejmie proszę o analizę przedstawionych okoliczności oraz zwracam
się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie postępowania PR 6 Ds. 173/2017
przez Prokuraturę Krajową pod kątem jego przebiegu i zasadności podejmowanych decyzji.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis
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Stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA
BIURA MINISTRA
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 27 grudnia 2018 r.
Pan
Tomasz Szafrański
Dyrektor Biura Prezydialnego
Prokuratura Krajowa
Szanowny Panie Dyrektorze,
w załączeniu przekazuję według właściwości pismo Wicemarszałka Senatu RP,
Pani Marii Koc, z dnia 19 grudnia 2018 r. nr BPS/043-68-1969/18, przesyłające tekst
oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Peczkisa podczas 68. posiedzenia
Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP w terminie
do dnia 21 stycznia 2019 r. oraz skierowanie kopii odpowiedzi do Departamentu
Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Z poważaniem
Jakub Jamka

Stanowisko
PROKURATORA KRAJOWEGO
Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Szanowny Pan
Grzegorz Peczkis
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
działając w oparciu o art. 12 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku poz. 177) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 roku
poz. 1605), w nawiązaniu do przekazanego do Prokuratury Krajowej tekstu oświadczenia złożonego przez Pana Senatora podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 grudnia 2018 roku, uprzejmie informuję, że wskazane w nim postępowanie PR 6
Ds. 173/2017 Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola obecnie prowadzone jest przez
Prokuraturę Okręgową w Warszawie za sygn. PO II Ds. 1.2019.
W sprawie tej polecono zbadanie akt pod kątem okoliczności podnoszonych przez
Panią A.S., wskazanych w Pańskim wystąpieniu. Polecono nadto objęcie postępowania w tej sprawie zwierzchnim nadzorem służbowym.
Po uzyskaniu informacji o sposobie załatwienia sprawy przez Prokuratora Regionalnego w Warszawie, powiadomię Pana Senatora odrębnym pismem.
Jednocześnie nadmieniam, że sprawa pozostaje w zainteresowaniu Departamentu
do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.
Z poważniem
Bogdan Święczkowski
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Odpowiedź
PROKURATORA KRAJOWEGO
Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2018 roku skierowane do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w związku z nadesłanym oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Peczkisa na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia
2018 roku w załączeniu uprzejmie przesyłam kopię odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi.
Jednocześnie nadmieniam, że sprawa pozostaje w zainteresowaniu Departamentu
do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.
O sposobie zakończenia wskazanego postępowania, które obecnie prowadzone jest
w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie za sygn. akt PO II Ds. 1.2019, Pan Senator
zostanie poinformowany odrębnym pismem.
Z poważaniem
Bogdan Święczkowski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa
skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Chodkiewicza
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zgłosił się pan D.S., który po zakupie samochodu osobowego w Królestwie Belgii i przywiezieniu go do Polski oraz poniesieniu
wszelkich związanych z tym opłat przystąpił do jego rejestracji.
Samochód ten według homologacji oraz zapisów oryginalnych dokumentów rejestracyjnych Królestwa Belgii, których tłumaczenie przysięgłe przedkładam w załączeniu, spełnia normę spalin Euro 5. W Polsce odmówiono
zarejestrowania takiej normy spalin, powołując się na krajowy przepis, według którego auta spełniające tę normę są produkowane od roku 2010. Ma
to znaczenie w przypadku poruszania się tym pojazdem po drogach zjednoczonej Europy, w szczególności możliwości wjeżdżania bądź nie do centrów
miast, np. niemieckich. Było to jednym z podstawowych warunków zakupu
tego konkretnego samochodu.
Proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej odmowy dokonania do dowodu
rejestracyjnego wpisu potwierdzającego spełnianie przez samochód wymogu
czystości spalin Euro 5, jakie gwarantuje producent samochodu, co potwierdza uzyskana homologacja, a które kwestionuje organ rejestracyjny.
W przypadku potwierdzenia się okoliczności istnienia opisanej nieprawidłowości proszę o ocenę możliwości przeprowadzenia zmian legislacyjnych,
umożliwiających unormowanie sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis

Odpowiedź
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Warszawa, 24 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Peczkisa na
68. posiedzeniu Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r. informuję, że stosownie do
art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela,
starostwa właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę).
Stosownie do przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września
2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1088, z późn. zm.), organ rejestrujący w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” wpisuje adnotację „(V.9) poziom emisji spalin – Euro ...” – wpisując przy pierwszej rejestracji pojazdu poziom emisji spalin na podstawie dokumentów, o których
mowa w §1 pkt 1 załącznika nr 2a do rozporządzenia, albo na wniosek właściciela
pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego – na podstawie wytycznych
określonych w §1 pkt 2 załącznika nr 2a do rozporządzenia.
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Wyjaśniam, że załącznik nr 2a do ww. rozporządzenia, w którym zawarte są wytyczne do umieszczania przez organ rejestrujący w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez dany pojazd określonego poziomu emisji spalin
Euro, uwzględnia dokonanie takiej adnotacji na podstawie dokumentów związanych
z homologacją pojazdu nowego albo dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego albo roku produkcji tego pojazdu. Jednocześnie przepisy te uwzględniają również
sytuację, w której właściciel zarejestrowanego pojazdu występuje z wnioskiem o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym wpisu potwierdzającego spełnienie przez ten pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, niż to wynika z ustalenia na
podstawie roku produkcji pojazdu. Zastosowanie ma wtedy przepis §2 ww. załącznika
nr 2a i organ rejestrujący umieszcza adnotację o normie dotyczącej poziomu emisji
spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta pojazdu lub jego upoważnionego
przedstawiciela, że pojazd spełnia określoną normę dotyczącą poziomu emisji spalin
Euro, albo na podstawie jednego z dokumentów związanych z homologacją pojazdu.
Mając na uwadze załączoną do oświadczenia senatora Grzegorza Peczkisa kopię
dowodu rejestracyjnego, z której wynika, że pojazd był zarejestrowany po raz pierwszy
w 2009 r., to spełnienie przez taki pojazd normy spalin Euro 5 nie powinno zdaniem
MI stanowić przeszkody do zarejestrowania pojazdu z adnotacją potwierdzającą taką
normę, jeżeli organ rejestrujący uzyskał dokumenty od producenta pojazdu lub jego
przedstawiciela, o których mowa powyżej. Stosownie do przedmiotowych przepisów
organ rejestrujący może również wyjaśnić tę kwestię z administracją, która wydała
dowód rejestracyjny zawierający wnioskowany poziom emisji spalin Euro.
Przedstawiając powyższe oceniam, iż przytoczone przepisy nie wymagają zmian
legislacyjnych, a kwestią kluczową jest ich właściwe stosowanie przez samorządowe
organy rejestrujące.
Należy przy tym podkreślić, że rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym starosty, który jako organ rejestrujący wykonuje je w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wydając decyzje administracyjne. Starosta jest również uprawniony do dokonania
wykładni prawa w danej indywidualnej sprawie jako organ stosujący prawo i dokonujący rozstrzygnięcia sprawy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Natomiast właściciel pojazdu w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego
przed organem administracji samorządowej może występować ze środkami odwoławczymi do właściwego terenowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem powszechnej dostępności dla dzieci i młodzieży treści pornograficznych w Internecie.
Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia aż 43% dzieci i młodzieży w wieku 11–18 lat ma kontakt z pornografią. Negatywne konsekwencje dostępu młodych Polaków do tego typu
treści są niezaprzeczalne – ma to ogromny wpływ na ich psychikę, zdrowie
i rozwój. Psychologowie alarmują, jak wielki wpływ na dziecko ma kontakt
z pornografią. Wskazują, że jest to najbrutalniejsza forma seksualizacji, która szybko prowadzi do uzależnienia, i to zdecydowanie szybciej niż u dorosłych. Uzależnienie od pornografii porównywane jest do uzależnienia od
narkotyków, a badania naukowe potwierdziły szkodliwe działanie tych treści na funkcjonowanie mózgu. Oglądanie pornografii przez dzieci wpływa
destrukcyjnie na ich więzi z ludźmi, zakłóca i nienaturalnie przyspiesza rozwój psychoseksualny oraz zaburza relacje z osobami płci przeciwnej w ich
dorosłym życiu.
Problem łatwego dostępu dzieci i młodzieży do pornografii jest coraz częściej poruszany w mediach. 4 czerwca br. odbyła się na ten temat w Sejmie
konferencja pt. „Porno – kokaina na kliknięcie”.
Uważam, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie oraz docelowo zablokowanie dostępu do treści pornograficznych dla
dzieci i młodzieży. Oczywiście niezbędna jest tutaj rola rodziców i opiekunów
dzieci. Badania pokazują, że szkodliwe treści trafiają do dzieci dwa razy
częściej, jeżeli rodzice nie ustalili zasad dotyczących korzystania z Internetu.
Jednakże większość z nich nie potrafi skutecznie zablokować dostępu do
pornografii dla swoich pociech na domowych komputerach. Co więcej, dzieci
coraz powszechniej korzystają obecnie z Internetu w telefonach komórkowych, gdzie trudniej o kontrolę dostępu do pornografii.
Konieczne jest szerokie promowanie już istniejących (np. na stronie
www.bezpornografii.pl) oraz wprowadzanie nowych akcji edukacyjnych dla
rodziców, z których mogą się oni dowiedzieć, jakie zasady i rozwiązania
techniczne należy wprowadzić w domach, aby uchronić swoje dzieci.
W moim odczuciu dobrym rozwiązaniem byłoby blokowanie dostępu do
stron z pornografią przez dostawców Internetu i operatorów komórkowych.
Zniesienie takiej blokady możliwe by było tylko na wyraźne życzenie odbiorcy. Obecnie stosowane rozwiązania w postaci obowiązku potwierdzenia
pełnoletności przez zaznaczenie opcji „Mam 18 lat” już dawno przestały być
skuteczne i w żaden sposób nie powstrzymują młodych od zaznaczenia „wymaganej” odpowiedzi.
Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo, aby utrudnić dostęp do
treści pornograficznych?
Krystian Probierz

68. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r.

67

Odpowiedź
Warszawa, 23 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega zagrożenia jakie niesie za sobą dostęp do nieodpowiednich treści w Internecie, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Należy jednak
zaznaczyć, że kwestia odgórnego stosowania blokad na różnego rodzaju treści w Internecie jest niezgodna z zasadą neutralności sieci. Blokowanie treści musi mieć podstawę ustawową i być uzasadnione. Przykładem mogą być nielegalne treści (mowa nienawiści, twarda pornografia, dziecięca pornografia), które są zabronione na poziomie
ustawy1, co pozwala na ich usuwanie z Internetu. Przykładowo, w 2017 r. Dyżurnet
(działający w NASK punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie,
szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci) przyjął 122 zgłoszenia dotyczące twardej pornografii i 132 zgłoszenia dotyczące innych nielegalnych treści2 (wobec ogólnej liczby 13 962 incydentów)3.
Problemem jest też kwestia definicji pornografii, która w polskim prawie nie istnieje. Brytyjskie prawo w tym zakresie4 odnosi się do istniejących regulacji oceny filmów
(tzw. R18) prowadzonych przez British Board of Film Classification – specjalną instytucję oceniającą treści medialne na potrzeby kina i telewizji.
Należy brać pod uwagę także zagadnienia techniczne – w przypadku braku obecności serwera na terytorium kraju, Polska nie ma nad nim jurysdykcji. Zatem możliwe jest tylko blokowanie na poziomie adresu IP, co jest od strony technicznej bardzo
łatwe do ominięcia (np. poprzez proxy) i przez to nieskuteczne.
Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że kluczową rolę w kwestii zapewnienia
bezpieczeństwa najmłodszym (zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym) są kompetencje i wiedza dorosłych (rodziców, opiekunów, nauczycieli), o których rozwój i aktualność należy bezustannie dbać. Z tego względu jednym z priorytetów Ministerstwa
Cyfryzacji jest podnoszenie kompetencji cyfrowych całego społeczeństwa, w tym m.in.
w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
Istotne jest zatem w szczególności informowanie o negatywnych skutkach dostępu do pornografii, zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz o dostępnych
narzędziach technologicznych pozwalających na ograniczanie dostępu do niepożądanych lub niebezpiecznych treści. W zakresie podejmowanych działań edukacyjnych
Prezes UKE przygotował poradnik pt. „Ochrona najmłodszych przed pornografią dostępną za pośrednictwem usług Premium Rate”, a także kampanię informacyjno-edukacyjną – „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”. Działania edukacyjne
na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z usług telekomunikacyjnych przez
dzieci i młodzież prowadzą również sami dostawcy, którzy oferują także szereg narzędzi technologicznych chroniących przed dostępem do niebezpiecznych treści. Należy
wymienić tu rozwiązania takie jak: programy kontroli rodzicielskiej5, przystosowane
i bezpieczne przeglądarki internetowe, oraz nakładki, które można pobrać i zainstalować na przeglądarkę tak, aby dostęp do nieodpowiednich treści został zablokowany.
Ograniczenie dostępu do określonych treści możliwe jest także przez zmianę ustawień
wyszukiwarki oraz skorzystanie z rozwiązań technicznych oferowanych w niektórych
1

2

3
4
5

Wynika to z przepisów kodeksu karnego – art. 202 (dziecięca pornografia, twarda pornografia), art. 256 (mowa nienawiści), art. 119 () oraz art. 190–190a (groźby i uporczywe nękanie).
Zalicza się do nich m.in. uwodzenie dziecka, niezabezpieczone strony z pornografią dorosłych,
oferty o charakterze seksualnym od osób małoletnich.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Dyżurnetu.
Digital Economy Bill
Przykładem są narzędzia udostępniane przez największych operatorów telekomunikacyjnych
– Orange, T-Mobile czy Plus.
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systemach operacyjnych. Część operatorów telekomunikacyjnych proponuje również
bezpieczne zestawy startowe pre-paid dla dzieci.
Należy zaznaczyć, że w 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji, z inicjatywy Stowarzyszenia Twoja Sprawa – organizacji pozarządowej aktywnie działającej na rzecz ochrony
dzieci i młodzieży przed treściami pornograficznymi, podjęte zostały rozmowy z czterema największymi operatorami sieci telekomunikacyjnych w Polsce, w tym świadczących usługi mobilnego dostępu do sieci Internet. Celem tych rozmów było stworzenie
warunków dla lepszej ochrony dzieci przed łatwym dostępem do treści pornograficznych w Internecie oraz wypracowanie spójnych rozwiązań w tym zakresie. Niemal
wszystkie telekomy wówczas posiadały bądź planowały wprowadzenie do swojej oferty tzw. narzędzia ochrony rodzicielskiej, które umożliwiają ograniczanie dostępu do
niebezpiecznych treści. Obecnie rozwiązania te – co zostało wskazane wyżej – oferują
wszyscy najwięksi operatorzy telekomunikacyjni w Polsce i są one stale rozwijane.
Należy również podkreślić, że Ministerstwo Cyfryzacji realizuje projekt pt. „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania
technologii cyfrowych”, dofinansowany w ramach działania 3.4 w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Państwowym
Instytutem Badawczym NASK, specjalizującym się oraz realizującym szereg działań
w obszarze bezpieczeństwa w sieci. Projekt przewiduje przeprowadzenie do końca
2020 r. czterech ogólnopolskich kampanii edukacyjno-informacyjnych w różnych obszarach tematycznych. Jedna z kampanii będzie poświęcona bezpieczeństwu w sieci.
Grupę docelową tej kampanii stanowią osoby dorosłe korzystające z Internetu (o niskiej świadomości zagrożeń, z uwzględnieniem przedsiębiorców, opiekunowie dzieci).
Celem kampanii jest wzrost świadomości obywateli Polski w zakresie bezpieczeństwa
w Internecie, zagrożeń i radzenia sobie z nimi, w tym:
1) wzrost świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu;
2) jednoczesne zachowanie i wzmocnienie postawy zaufania wobec działań w sieci
wśród obywateli;
3) wzrost świadomości wagi ochrony danych osobowych;
4) wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń wobec dzieci związanych z ich aktywnością w Internecie (cyberprzemoc, sexting, szkodliwe treści).
Wybrano już agencję realizującą działania PR w ramach kampanii, trwa natomiast
jeszcze przygotowanie postępowania przetargowego na wykonawcę strategii i realizację kampanii w mediach.
Ponadto w projekcie zaplanowano przygotowanie bezpłatnej aplikacji mobilnej umożliwiającej blokowanie nielegalnych i szkodliwych treści, w tym pornografii
w smartfonach. Aplikacja powstanie we współpracy z zespołem projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.
W ramach kampanii przewidziany jest konkurs dla organizacji pozarządowych
na pomysł na kampanię edukacyjno-informacyjną poświęconą ww. aspektom bezpieczeństwa w sieci, w tym także zagrożeniom wobec dzieci w Internecie. Uczestnicy
konkursu będą mogli zgłosić autorski pomysł na kampanię lub kontynuację już prowadzonej kampanii. Nagrodą będzie wsparcie w przeprowadzeniu kampanii (wartość
nagród to 500 000 zł netto). Przewiduje się wsparcie w realizacji od 1 do 3 kampanii.
Na kwestię ochrony młodych ludzi przed dostępem do treści pornograficznych należy patrzeć nie tylko od strony działań edukacyjnych, ale również legislacyjnych.
W zakresie działań o charakterze legislacyjnym Ministerstwo Cyfryzacji opracowało
i przeprowadziło proces legislacyjny przepisów, które pomagają chronić m.in. dzieci
przed otrzymywaniem połączeń i wiadomości, w których mogą pojawiać się treści obsceniczne lub drastyczne. Na mocy znowelizowanego art. 64a ustawy Prawo telekomunikacyjne6 dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany,
na żądanie abonenta, do nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów bez względu na to, czy połączenie ma charakter odpłatny czy
6

Nowelizacja na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1118).
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nie7. Usługami o podwyższonej opłacie (tzw. usługi premium, Premium Rate) są usługi
telekomunikacyjne z dodatkowym świadczeniem. Za pośrednictwem usług Premium
Rate można między innymi w łatwy sposób uzyskać dostęp do różnego rodzaju treści,
w tym także erotycznych, czy pornograficznych.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 64a blokowanie połączeń, odmiennie niż dotychczas, następuje niezależnie od tego czy połączenie przychodzące/wychodzące ma
dla abonenta charakter odpłatny. W ten sposób można zablokować nawet darmową
wiadomość z ofertą dostępu do treści pornograficznych zawierającą m.in. nieodpowiednie dla małoletnich zdjęcia. Możliwość zablokowania otrzymywania i wysyłania
wiadomości z/na numery o podwyższonej opłacie przyczyni się zatem do zwiększenia
ochrony przed treściami o charakterze pornograficznym.
W chwili obecnej nie są prowadzone w MC prace legislacyjne w zakresie obowiązku blokowania (filtrowania) przez dostawców Internetu czy operatorów komórkowych
treści o charakterze pornograficznym. Należy przy tym wskazać, że brak jest w tym
obszarze regulacji unijnych. Podkreślenia wymaga fakt, że polskie przepisy regulujące
funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, czy świadczenia usług drogą elektroniczną wynikają głównie z przepisów Unii Europejskiej. W związku z powyższym wszelkie
zmiany przepisów w tym obszarze powinny być zgodne z regulacjami unijnymi.
Przykładowo można wskazać na Dyrektywę 2000/31/WE8, która została implementowana w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną9. Dyrektywa zawiera przepisy wyłączające odpowiedzialność usługodawców z tytułu świadczenia usług
drogą elektroniczną (art. 12–15 dyrektywy, art. 12–15 uśude). Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy usług zwykłego przekazu (transmisja w sieci telekomunikacyjnej
danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej), cachingu (buforowanie danych i krótkotrwała ich archiwizacja,
w celu usprawnienia przesyłu danych) oraz hostingu (udostępnianie zasobów systemów teleinformatycznych w celu przechowywania danych – dostawcą usług hostingu
może być tu m.in. podmiot udostępniający miejsce na serwerze w celu zamieszczania
przez użytkowników zdjęć czy filmów, a także podmiot prowadzący serwis ogłoszeniowy). Dyrektywa odrębnie dla każdego rodzaju usług wskazuje przesłanki wyłączenia
odpowiedzialności za treść danych, co może mieć miejsce (w zależności od rodzaju
usługi) gdy usługodawca nie był inicjatorem przekazu danych, nie modyfikował informacji zawartych w przekazie, czy nie posiadał wiedzy o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Należy podkreślić, że usługodawcy10 nie mają
ogólnego obowiązku nadzorowania informacji, które przekazują lub przechowują ani
ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na
bezprawną działalność.
Kwestia filtrowania i blokowania treści w Internecie była przy tym przedmiotem
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał). Trybunał wskazywał na brak generalnego obowiązku filtrowania treści11. W kolejnych wyrokach zaznaczył, że jest możliwe, aby sąd nałożył obowiązek blokowania stron (w kontekście
m.in. dostępu do treści naruszających prawa autorskie, czy reputację danej osoby)12.
TSUE podkreślał jednak przy tym, że orzeczony środek musi być skuteczny i zapewniać odpowiednią równowagę pomiędzy interesami podmiotów praw autorskich oraz
prawami podstawowymi. Ww. obowiązek nie oznacza jednak nakazu ogólnego monitorowania (filtrowania) informacji przepływających w sieci tego podmiotu.
Znowelizowany przepis wszedł w życie 12 grudnia 2018 r.
Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).
9
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1219) (dalej: „uśude”).
10
Zgodnie z art. 15 dyrektywy.
11
M.in. wyrok z 24 listopada 2011 r. w sprawie C-70/10 Scarlet Extended SA przeciwko Société
belge des au-teurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
12
Wyrok z 27 marca 2014 r. w sprawie C-324/12 UPC Telekabel Wien GmbH, wyrok z dnia
15 września 2016 r. w sprawie C-484/14 Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment
Germany GmbH.
7
8
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Ponadto, należy wskazać że kwestię dostępności usług reguluje rozporządzenie
2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do
otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych
sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Akt ten wskazuje, że dostawcy usług dostępu do Internetu mogą blokować określone treści wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 3 ust. 3 lit. a-c, gdy jest to konieczne do zapewnienia zgodności z aktami
unijnymi lub przepisami krajowymi. Blokowanie treści pornograficznych byłoby możliwe gdyby treści takie były uznane w prawie polskim lub unijnym za niedozwolone.
Wprowadzenie obowiązku filtrowania mogłoby zatem budzić wątpliwości w świetle
dyrektywy o handlu elektronicznym, jak i zapadłych na jej gruncie orzeczeń TSUE oraz
rozporządzenia 2015/2120. Ewentualne blokowanie treści powinno również następować zgodnie z przepisami unijnymi oraz wytycznymi TSUE. Ewentualny obowiązek
blokowania dostępu do danej kategorii stron internetowych może budzić również wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnymi wolnościami: wolnością komunikowania
się13, wolnością słowa14, a w szczególności zakazem cenzury prewencyjnej. Wprowadzenie środków technicznych filtrujących jeden typ treści może stanowić precedens
dla rozszerzania zakresu blokowania na treści innego rodzaju. Co więcej, automatyczne systemy blokowania treści nie są w stanie zablokować wszystkich informacji
o charakterze erotycznym, gdyż nie są w stanie ich zidentyfikować.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że resort cyfryzacji w zakresie swojej
właściwości podejmował działania na rzecz szeroko rozumianego bezpiecznego korzystania z Internetu. Jak wynika z przedstawionych wcześniej wyjaśnień, kwestia
ograniczania dostępu do treści nieodpowiednich ma charakter wysoce złożony zarówno z prawnego, jak i technicznego punktu widzenia. Co więcej, pod względem merytorycznym zagadnienie to ma charakter międzyresortowy.
Z wyrazami szacunku
MINISTER CYFRYZACJI
Marek Zagórski

13
14

Art. 49 Konstytucji.
Art. 54 Konstytucji.
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka
Zwracam się z zapytaniem odnośnie do podjętych działań związanych
z rozwojem przemysłu stoczniowego w Polsce.
W ciągu ostatnich 2 lat dokonały się duże zmiany dotyczące przemysłu
stoczniowego w Polsce. Przejęcie przez ARP SA Stoczni Gdańskiej oraz podjęcie znaczących inwestycji w Stoczni Szczecińskiej są niewątpliwie powodem
do zadowolenia, ale także zachęcają do ustalenia konkretnych planów związanych z przyszłością dalszego rozwoju przemysłu stoczniowego.
Ożywienie polskich stoczni niesie za sobą również inne, przyszłościowe
kierunki rozwoju. Jednym z nich są nowe technologie związane z projektami
wiatrowymi, których rozwój, zgodnie z planami przedstawionymi podczas
debaty „Reindustrializacja w praktyce – czy odbudowa polskich stoczni się
uda?”, zaplanowano w okresie 4 lat. Kolejny kierunek to budowa tzw. ekologicznych promów, które w zamyśle wykorzystywałyby zasilanie LNG. Zrealizowanie 2 przywołanych kierunków to niewątpliwie ogromna szansa dla
rozwoju polskiego przemysłu.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi
na następujące pytania.
Czy przywołane przeze mnie nowe kierunki rozwoju przemysłu są przez
Pana realnie rozważane?
Czy według Pana opinii realizacja wymienionych kierunków jest możliwa do wprowadzenia w życie w ciągu kilku lat?
Czy są to opłacalne inwestycje, które w przyszłości zapewnią polskiemu
przemysłowi sukces?
Krystian Probierz

Odpowiedź
Warszawa, 8 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krystiana Probierza podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., w sprawie działań związanych z rozwojem przemysłu stoczniowego w Polsce, niniejszym przedstawiam stosowne informacje.
Uprzejmie informuję, iż przywołane przez Pana Senatora kierunki rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce, m.in. dotyczące nowych technologii związanych z projektami wiatrowymi, czy budowy ekologicznych promów zasilanych paliwem LNG były
i są przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwłaszcza w kontekście tworzenia warunków do odbudowy, aktywizacji i zapewnienia trwałego rozwoju polskiej branży stoczniowej.
W tym miejscu należy podkreślić, że wiele polskich stoczni, dzięki polityce obecnego rządu wdrożyło niezbędne działania ratunkowe służące zahamowaniu proce-
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sów degradacji przemysłu stoczniowego. Przedmiotowe destrukcyjne procesy branży
stoczniowej w dużej mierze wynikały z błędnych decyzji politycznych ówczesnego Rządu koalicji PO-PSL, oraz członków organów zarządzających, pełniących ówcześnie kierownicze funkcje. Tytułem przykładu warto wskazać na tzw. ustawę kompensacyjną,
faktycznie likwidującą polski przemysł stoczniowy, będącej skutkiem fatalnych decyzji m.in. Aleksandra Grada, ówczesnego Ministra Skarbu Państwa w rządzie Donalda
Tuska, który nie odwołał się od decyzji Komisji Europejskiej, kwestionującej pomoc
publiczną dla polskich stoczni. W tym samym czasie Rząd RFN czynnie wspierał ze
środków publicznych niemiecki przemysł stoczniowy, co wskazuje na wyjątkowo słabą pozycję negocjacyjną polskich władz w UE.
Dokonywane w latach 2008–2015 działania Rządu Donalda Tuska miały katastrofalny wpływ na sytuację polskich stoczni. Przeprowadzane w ówczesnym czasie
tzw. „działania restrukturyzacyjne” ukierunkowane były na dekompletację możliwości produkcyjnych terenów stoczniowych, poprzez wyprzedaż majątku polskich
stoczni i utratę rynków zbytu, co wiązało się z bankructwami licznych powiązanych
podmiotów gospodarczych. Wartościowe grunty postoczniowe wykorzystywano częstokroć pod inwestycje niezwiązane z gospodarką morską np. budowę hipermarketu
(Szczecin), czy zabudowa budynkami mieszkalnymi (tereny mola rybackiego w Gdyni).
W wyniku ww. działań, częstokroć spółki-słupy, w oparciu o powiązania polityczno-biznesowe, bez zaplecza technologicznego i kapitału zawierały umowy, których podwykonawcami były polskie stocznie.
Reasumując powyższe, osiem lat rządów koalicji PO-PSL skutkowało dla branży
stoczniowej głęboką zapaścią wynikającą z błędnych decyzji podejmowanych w zakresie działalności operacyjnej (podstawowej) i majątkowej polskich stoczni. Obecne
działania zmierzające do wyprowadzenia polskich przedsiębiorstw z rynkowej zapaści
omawianego okresu, w kontekście braku możliwości dokapitalizowania tych podmiotów ze środków publicznych (niedozwolona pomoc publiczna), jest jednym z największych wyzwań resortu gospodarki morskiej.
Od momentu powstania, resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jako
priorytet traktuje zapewnienie odpowiednich ram dla dalszej odbudowy i aktywizacji
polskiego przemysłu okrętowego. Rozpoczęte od końca 2015 r. działania mające na
celu aktywizację branży budownictwa okrętowego przynoszą już wymierne efekty.
Do chwili obecnej udało się stworzyć bardziej przyjazne środowisko umożliwiające
prowadzenie działalności stoczni na zasadach komercyjnych, oraz coraz większe wykorzystywanie ich potencjału.
W styczniu 2017 r weszła w życie ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego
i przemysłów komplementarnych. Rozszerzona została możliwość stosowania podatku VAT w wysokości 0% na produkcję, import, części i wyposażenie dla szeroko
określonego katalogu statków morskich zgodnie z dyrektywą nr 2006/112/WE Rady
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i aktami wykonawczymi.
Rozszerzenie preferencji podatkowej obejmuje wszystkie dostawy (poprzednio: tylko
na rzecz armatorów). Rozszerzając katalog statków objętych preferencyjną stawką podatku VAT umożliwia się produkcję tych statków w sposób bardziej konkurencyjny
i z niższym zaangażowaniem środków finansowych na pokrycie kosztów materiałów
do ich produkcji.
Ponadto oczekiwanym skutkiem wprowadzenia w życie przedmiotowej ustawy
jest rozwój naukowych ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne typy statków (szczególnie pod względem rozwiązań proekologicznych), wzrost
zatrudnienia w branży stoczniowej, zatrzymanie na rynku polskim wykwalifikowanych pracowników przemysłu okrętowego i powiązanej produkcji komplementarnej,
oraz zagwarantowanie konkurencyjnych zasad funkcjonowania polskiego przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Należy jednak mieć na uwadze, iż ocena
efektów wejścia w życie ustawy będzie możliwa po upływie dłuższego okresu jej obowiązywania, w momencie, gdy stocznie będą kończyły lub ukończą budowę nowych
jednostek, zakontraktowanych przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych
w ww. ustawie.
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Ustabilizowanie środowiska, w którym działają i rozwijają się polskie stocznie
przekłada się na realne zainteresowanie rozwijaniem przez branżę stoczniową usług
i produktów innowacyjnych. Branża stoczniowa jest warunkowana globalnie, gdzie
polskie stocznie konkurują o kontrakty w warunkach silnej konkurencji na rynkach
międzynarodowych, zarówno pod względem technologicznego zaawansowania, jak
i kosztów produkcji.
Przywołane przez Pana Senatora technologie związane z projektami wiatrowymi
oraz budowa tzw. ekologicznych promów, które w zamyśle wykorzystywałyby zasilanie LNG wpisuje się w przyszłościowe trendy rozwoju dla szeroko pojętej branży
stoczniowej, w tym jej zaplecza badawczo-rozwojowego. Rozwój funkcjonalności polskich stoczni w zakresie projektów wiatrowych oraz budowy nowoczesnych promów
znajduje oparcie w przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej programach zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
w części reindustrializacja. Chodzi o aktualnie realizowane: projekt strategiczny „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego” oraz projekt flagowy „Batory” składający
się z czterech filarów – budowa promów, wspierający innowacyjność program sektorowy Innoship, nowoczesny projekt recyklingowy „Zielona stocznia w Polsce” oraz
projekt dotyczący branży offshore – I-offshore.
Celem projektu strategicznego „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego” jest
opracowanie koncepcji na rzecz zapewnienia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych dla aktywizacji przemysłu stoczniowego, a w szczególności
rozwoju naukowych ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne
typy statków. Projekt ma za zadanie zintensyfikowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz badawczo-rozwojowymi związanymi z przemysłem okrętowym.
Z kolei celem projektu flagowego Batory jest stymulowanie rozwoju technologii,
projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej. Ponadto zapewnienie jak
najpełniejszego wykorzystania potencjału polskich stoczni.
Projekt oparty jest na czterech autonomicznych częściach:
– budowie promów pasażerskich dla polskich armatorów
W dniu 8 marca 2017 r. Morska Stocznia Remontowa Gryfia i Polska Żegluga
Bałtycka zawarły kontrakt dotyczący zaprojektowania i wybudowania promu samochodowo-pasażerskiego RO-PAX, przeznaczonego do eksploatacji w żegludze morskiej
oraz przewozów drogą morską pasażerów i ładunków ro-ro między polskim portem
Świnoujście i szwedzkim portem Ystad. Prace te prowadzone są w ramach wymiany
floty polskiego armatora na jednostki nowe, zbudowane w polskiej stoczni. Zbudowane zostaną jednostki nowoczesne, wykorzystujące aktualne rozwiązania technologiczne i spełniające wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego
– wsparciu tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii okrętowych – Inteligentne Technologie Okrętowe Innoship.
Celem programu jest zwiększenie możliwości skutecznego konkurowania na światowych rynkach przez rodzimy przemysł stoczniowy. Zdefiniowane zostały następujące obszary wsparcia:
∙ lepsze wykorzystanie potencjału projektowego,
∙ dostosowanie rozwiązań w zakresie napędów i sposobów zasilania do trendów
rynkowych w zakresie ochrony środowiska,
∙ poszerzania oferty produktowej,
∙ nowoczesne rozwiązania w zakresie obsługi stoczniowej,
∙ poprawa efektywności procesów produkcyjnych,
– budowie nowoczesnej modułowej platformy offshore: Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia (zaprojektowania, przebadania, produkcji i sprzedaży) rodziny
wielofunkcyjnych platform morskich.
– stworzeniu Zielonej Stoczni w Polsce.
Wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) rozpoczęto prace nad projektem dotyczącym recyklingu statków – Zielona Stocznia, w tym utworzenie pod auspicjami
MGMiŻŚ i KIG grupy roboczej do dalszych prac nad rozwojem projektu oraz opra-

74

68. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r.

cowanie założeń do studium wykonalności projektu i źródeł jego finansowania oraz
wstępnych rekomendacji.
MGMiŻŚ we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą na podstawie obecnej i spodziewanej w przyszłości sytuacji na rynku złomowania obiektów pływających dokonało analizy i oceny w zakresie tworzenia obiektów służących do czystego, nowoczesnego, w pełni legalnego i zgodnego ze standardami UE oraz dobrymi praktykami recyklingu statków. Pod pojęciem „recyklingu statków” należy rozumieć działalność
polegającą na całkowitym lub częściowym demontażu statków przeprowadzaną w zakładzie recyklingu statków w celu odzyskania elementów i materiałów do ponownego
ich przetworzenia lub do przygotowania do ponownego ich użycia, z jednoczesnym
zapewnieniem zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych materiałów oraz
obejmującą związane z tym działania, takie jak składowanie oraz przetwarzanie elementów i materiałów.
Ważnym powodem podjęcia realizacji omawianego projektu w Polsce jest poszukiwanie sposobów optymalnego wykorzystania posiadanych przez Polskę zasobów przemysłowych, w tym możliwość wykorzystania części istniejącej infrastruktury stoczniowej na potrzeby realizacji projektu, a w ślad za tym utworzenie nowych miejsc pracy.
W kontekście budowy promów zasilanych paliwem LNG należy podkreślić, że zastosowanie tego typu silników pozwoli na wypełnienie norm w zakresie ochrony środowiska morskiego, w tym tych dotyczących emisji tlenków azotu, siarki i węgla.
LNG określane jako paliwo przyszłości, cieszy się coraz większą popularnością
wśród armatorów jako paliwo żeglugowe. LNG redukuje emisję tlenków azotu (NOX)
o około 90 procent, podczas gdy emisja tlenków siarki (SOX) i cząstek stałych jest na
bardzo niskim poziomie. Silniki działające na LNG zmniejszają emisję C02 o 25–30
procent, w porównaniu do morskiego diesla i innych morskich „ciężkich” olejów napędowych.
W celu spalania paliwa LNG zostały zaprojektowane innowacyjne konstrukcje
silników spalinowych – silniki dwupaliwowe – „dual fuel”, czyli takie, w których głównym paliwem jest gaz. Paliwem pilotowym natomiast jest olej napędowy, który stanowi 1% spalanego paliwa. I to właśnie pozwala na spełnienie norm środowiskowych
dotyczących emisji spalin. Technologia DF jest wiodąca i w zasadzie wszystkie nowe
budowy, szczególnie statków operujących w strefach ograniczenia emisji spalin z niej
korzystają.
Ważnym czynnikiem przemawiającym za szerokim wykorzystaniem LNG jako paliwa żeglugowego jest również aspekt ekonomiczny. Z uwagi na wyższą kaloryczność
LNG (49 200 kJ/kg) w porównaniu do paliw ciężkich (IFO 180 – 41 800 kJ/kg) czy
destylowanych (MGO – 42 800 kJ/kg) wykorzystanie gazu wiąże się z mniejszą konsumpcją paliwa.
Należy wskazać, że Polscy armatorzy promowi, tj. przede wszystkim PŻM – Polsteam i PŻB SA – Polferries zakładają wymianę tonażu na nowy – np. w przypadku
PŻB SA, dwa z aktualnie eksploatowanych promów, tj. m/f „Wawel” i m/f „Baltivia”,
zostały wybudowane w latach – odpowiednio 1980 i 1981.
Budowa nowych promów przez armatorów w polskich morskich stoczniach produkcyjnych, jest dla tych stoczni szansą na stworzenie własnego produktu, spełniającego oczekiwania zarówno krajowych, jak i zagranicznych armatorów w zakresie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych, a także wymogów w zakresie ochrony środowiska. Zakończony sukcesem przez polską stocznię projekt budowy promu
z całą pewnością spowoduje zainteresowanie ze strony europejskich armatorów prowadzących działalność w zakresie przewozów promowych, co może przyczynić się do
jej dalszego rozwoju.
Budowa pierwszych promów przyczyni się nie tylko do poprawy sytuacji polskich
stoczni, ale wzmocni także sieć mniejszych i większych kooperantów i poddostawców
materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy statków, co przyczyni się per saldo do
znaczącego wzrostu rozwoju kraju. Nowe promy w trakcie eksploatacji będą poddawane regularnym przeglądom klasyfikacyjnym, remontom i ew. naprawom. Daje to
w dłuższej perspektywie realną szansę na rozwój polskich stoczni remontowych, oraz
licznych przedsiębiorstw kooperujących.
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Zamówiony przez PŻB SA prom samochodowo-pasażerski (typu Ro-Pax) jest projektowany z uwzględnieniem aktualnych trendów w międzynarodowym transporcie
morskim oraz przepisów regulujących zasady takiego transportu dla statków tej klasy.
Prom w momencie wejścia do eksploatacji będzie spełniał, obok formalnych przepisów
technicznych (przepisy klasyfikatora i państwa flagi), również wymagania wszystkich
aktualnie obowiązujących przepisów, a także tych przepisów, które wejdą w życie
w najbliższej przyszłości, w zakresie ochrony środowiska, zdefiniowanych przez Międzynarodową Organizację Morską – tj. IMO, dla chronionych obszarów morskich pod
jej nadzorem (IMO Emission Control Area lub w skrócie IMO ECA). Powyższe pozwoli
armatorowi na operowanie przedmiotowym promem w jego nominalnym rejonie żeglugi, tj. na wodach Morza Bałtyckiego, które jest formalnie uznane przez IMO za obszar chroniony (ECA). W przyszłości, będzie możliwa jego żegluga na wodach wszystkich morskich obszarów chronionych pod nadzorem IMO, np. na Morzu Północnym.
Ponadto, projekt będzie uwzględniał wymogi przepisów środowiskowych w zakresie emisji hałasów ze statków, które obowiązują w portach szwedzkich oraz będzie
przystosowany do zasilania w energię elektryczną z lądu w czasie pobytu w porcie, co
pozwoli na odciążenie zespołów prądotwórczych. Podstawowym paliwem dla nowego
promu PŻB SA będzie paliwo gazowe – LNG, którego używanie gwarantuje spełnienie
wszystkich wymogów wyżej wymienionych regulacji środowiskowych bez dodatkowego wyposażenia statku w urządzenia do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Niemniej, prom będzie posiadał spalinowe główne silniki napędowe i silniki spalinowe
zespołów prądotwórczych typu dwupaliwowego, tj. przystosowane do pracy zarówno
na paliwie gazowym, jak i na typowych płynnych destylacyjnych lekkich paliwach
żeglugowych. Powyższe umożliwi armatorowi elastyczne reagowanie na sytuację na
rynku paliw okrętowych, tj. na ewentualne zmiany wzajemnej relacji cen wyżej wymienionych typów paliw. Ponadto takie rozwiązanie podnosi atrakcyjność i wartość
promu jako takiego, umożliwiając w przyszłości jego eksploatację, bez konieczności
przebudowy, w rejonach, gdzie racjonalnym rozwiązaniem będzie praca na obu wyżej
wymienionych paliwach – np. na Morzu Śródziemnym, na trasach pomiędzy Europą
i Afryką Północną.
Realizacja perspektywicznych rynkowo projektów innowacyjnych z zakresu branży stoczniowej stanowi jeden z elementów koniecznych dla realizacji planu odbudowy
i aktywizacji branży stoczniowej w Polsce oraz znajduje oparcie w nowym systemie
rozwoju kraju – Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Działania na rzecz
stoczni ujęte w SOR są realizowane terminowo. Należy przy tym podkreślić, że w większości przypadków są to inicjatywy mające na celu kompleksowe stworzenie najlepszego otoczenia dla rozwoju branży.
Jednym z takich działań jest stworzenie mechanizmu komercyjnego finansowania
szeroko pojętej gospodarki morskiej, w tym w szczególności stoczni, armatorów i portów, poprzez utworzenie Morskiego Funduszu Rozwoju. Projekt ustawy o Morskim
Funduszu Rozwoju powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca pierwszego kwartału 2019 r.
Działania Rządu mają na celu stworzenie jak najbardziej optymalnego środowiska
dla rozwoju branży. Uwarunkowania te mają z jednej strony tworzyć narzędzia dla
stoczni, z drugiej ułatwiać stoczniom korzystanie z nich. Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na bieżąco monitoruje trendy na rynkach światowych
i w Polsce, tak aby tworzone rozwiązania były wprowadzane sprawnie i adekwatnie do
bieżących wyzwań rynku.
Należy podkreślić, że polskie stocznie i ich zaplecze badawczo-rozwojowe posiadają potencjał do realizacji przedmiotowych kierunków innowacyjnych. W związku
z powyższym liczymy, że polskie stocznie i grupy stoczniowe oraz ich zarządy chcąc
budować pozycję na rynku globalnym będą korzystały z możliwości jakie daje polityka
obecnego rządu w zakresie zatrzymania degradacji oraz rozpoczęcia odbudowy i aktywizacji branży.
Odpowiadając na ostatnie pytanie informuję, że wybór kierunków perspektywicznych skutkuje stworzeniem produktu lub usługi, na które będzie istniał rynek. Co do
konkretnych inicjatyw, wiele zależy od szczegółowych uwarunkowań konkretnych in-
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westycji oraz ich wykonania. Jednocześnie można stwierdzić, że zarządy spółek stoczniowych działając profesjonalnie będą skutecznie realizowały projekty innowacyjne
korzystając z narzędzi i wpisując się w spójne strategie rozwojowe zawarte w SOR
i oparte – w zakresie przemysłu stoczniowego – o kierunkowe działania Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Z poważaniem
MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Marek Gróbarczyk
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
oraz senatora Tadeusza Kopcia
skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego
Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia posterunku Policji w gminie Brenna.
Uzasadnienie.
Gmina Brenna jest miejscem, które odwiedzają tysiące turystów, zwłaszcza w czasie wakacji, ferii zimowych czy też weekendów. Duże zainteresowanie turystyczne sprawia, że istnieje większe ryzyko zagrożeń związanych
z kradzieżami, pobiciami oraz innymi przestępstwami.
Obecnie gmina Brenna podlega Komisariatowi Policji w Skoczowie, skąd
funkcjonariusze dojeżdżają, pełniąc kilkugodzinne dyżury w tygodniu lub
odbywając codzienne patrole. Mieszkańcy Brennej, wielokrotnie pytani o zaistniałą sytuację, podkreślają, że nie czują się bezpiecznie, mając na uwadze
fakt, że policji nie ma na miejscu. Proszą o pomoc w tej sprawie, podkreślając
również, że ma to wpływ na komfort życia mieszkańców oraz turystów.
Działania na rzecz przywrócenia dawnego posterunku Policji w Brennej,
który znajdował się do roku 1997 w budynku urzędu gminy, podejmował już
w 2005 r. były wójt T. M. W tym celu przeprowadzał on wielokrotne rozmowy
z komendantami powiatowymi i wojewódzkimi Policji, jednak bezskutecznie.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o analizę problemu i rozważenie
przywrócenia komisariatu Policji w Brennej.
Nasza prośba wynika z faktu, że Brenna znajduje się w okręgu wyborczym jednego z nas, drugiemu zaś jest doskonale znana i odwiedzana od
ponad 50 lat jako całoroczna miejscowość wypoczynkowa.
Krystian Probierz
Tadeusz Kopeć

Odpowiedź
Warszawa, 22 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2018 r. (sygn. BPS/043-68-1973/18),
dotyczące oświadczenia Senatorów RP Panów Krystiana Probierza i Tadeusza Kopcia
złożonego podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., w sprawie
przywrócenia posterunku Policji w gminie Brenna, na podstawie stanowiska Komendy
Głównej Policji przedstawiam, co następuje.
Istniejący wcześniej Komisariat Policji w Brennej, którego skład obejmował stanowiska Komendanta, policjanta służby kryminalnej, 2 dzielnicowych i 4 policjantów
służby patrolowej, został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 1998 r. Cały ww. stan
osobowy przeniesiono do struktur Komisariatu Policji w Skoczowie, który składa się
z 42 etatów policyjnych i 3 etatów cywilnych.
Dzielnicowi z terenu gminy Brenna dysponują pojazdami służbowymi i pełnią służbę w przydzielonym rejonie, co umożliwia bieżący kontakt ze społecznością lokalną.
Dotychczas nie odnotowano zgłoszeń o potrzebie utworzenia punktów przyjęć dzielni-
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cowych na terenie wskazanej gminy, jednak kwestia ta będzie w 2019 r. przedmiotem
konsultacji z mieszkańcami.
W ocenie Policji, Komisariat Policji w Skoczowie, obejmujący swym zasięgiem również gminę Brenna, na przestrzeni 19 lat funkcjonuje w sposób prawidłowy. Tak długi
okres działania wymienionej jednostki pozwala na stwierdzenie, iż utworzenie posterunku Policji w gminie Brenna, wymagające wyłączenia etatów z Komisariatu Policji
w Skoczowie, wpłynęłoby na funkcjonowanie tej jednostki Policji. Obecny stan etatowy umożliwia zapewnienie ciągłości służby, a także wzajemne zastępstwa funkcjonariuszy w poszczególnych komórkach organizacyjnych komisariatu.
Należy nadmienić, że w 2013 r. oddano do użytku nową siedzibę Komisariatu
Policji w Skoczowie. Budynek jest w pełni funkcjonalny i zapewnia bardzo dobre warunki służby policjantom. Posiada odpowiednie wyposażenie kwaterunkowe, biurowe,
informatyczne, jak również socjalne, a ponadto jego lokalizacja umożliwia łatwiejszy
i szybszy dojazd do miejscowości należących do gminy Brenna.
Z analizy stanu bezpieczeństwa dla gminy Brenna wynika, że od 2014 r. liczba stwierdzonych przestępstw w 7 wybranych kategoriach ulega systematycznemu
spadkowi, zaś w ostatnich dwóch latach spadki te były znaczące (w 2017 r. o 25 przestępstw mniej w porównaniu do 2014 r., co stanowi spadek o prawie 41%, natomiast
w 2018 r. – spadek o 27 przestępstw, a więc o ponad 44%). Jednocześnie od 2015 r.
na terenie podległym Komisariatowi Policji w Skoczowie systematycznie wzrasta wykrywalność przestępstw w ww. kategoriach. Pozytywny trend spadkowy utrzymuje
się również w zakresie liczby wykroczeń ujawnionych w latach 2015–2018 na terenie
podległym wskazanej jednostce organizacyjnej Policji.
Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2016 r.
samorząd lokalny uczestniczył w rozmowach – konsultacjach dotyczących utworzenia
posterunku Policji w Brennej, odbywających się na szczeblu Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, i nie widział potrzeby
utworzenia takiej struktury na terenie gminy. Wskazano wówczas, że gmina Brenna
nie jest w stanie partycypować w kosztach utworzenia wymienionej komórki organizacyjnej Policji, jak również ponosić kosztów jej bieżącego funkcjonowania.
W dniu 3 stycznia 2019 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie
przeprowadził rozmowę z Wójtem gminy Brenna, który ponownie potwierdził, iż władze samorządowe nie widzą potrzeby utworzenia posterunku Policji na terenie gminy,
uważając obecne struktury i sposób współpracy z Policją za funkcjonujące na bardzo
dobrym poziomie. Samorząd gminy nadal nie jest zainteresowany partycypowaniem
w kosztach powstania i utrzymania ww. komórki organizacyjnej.
Istotnym jest również fakt, że gmina Brenna na przestrzeni ostatnich kilku lat nie
przekazywała środków finansowych na służby ponadnormatywne, co może wskazywać, iż samorząd lokalny nie widział potrzeby kierowania na teren gminy dodatkowych sił Policji.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania
problemu kierowania pojazdami pod wpływem narkotyków, które stwarzają
poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.
Jak wynika z najnowszego badania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, którego wyniki przedstawiła w swoim wydaniu
z dnia 15 listopada 2018 r. „Rzeczpospolita”, aż 1,1% Polaków przyznało,
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzili pojazd pod wpływem narkotyków. Na podstawie danych Komendy Głównej Policji w roku 2017 przyłapano na tym czynie aż 1 tys. 500 osób, co daje ponad 50% więcej niż w ciągu
ostatnich 3 lat. Niepokojącym faktem jest również wynik przeprowadzonego
w ramach badań Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii sondażu, w którym aż 2% pytanych wyraziło zgodę na podróż z osobami odurzonymi. To setki tysięcy kierowców oraz duża grupa pasażerów,
którzy godzą się na takie zachowanie, stwarzając tym samym poważne
w skutkach zagrożenie dla siebie oraz dla innych kierowców, pasażerów
i pieszych.
Wystarczy niewielka ilość narkotyków, aby pojawiło się niebezpieczeństwo. Takie zachowania u kierowcy, jak euforia, pobudzenie, ospałość
i opóźniona reakcja to tylko niektóre ze skutków przyjmowania narkotyków,
w wyniku czego dochodzi do tragedii na drogach. Trzeba również mieć na
uwadze to, że poza stosowaniem najbardziej znanych rodzajów narkotyków, tj.: amfetaminy, marihuany czy haszyszu, coraz większa liczba ludzi
decyduje się prowadzić pojazdy po spożyciu leków zaburzających świadomość i, nieco mniejsza, po spożyciu dopalaczy.
Przykładowo w Białymstoku latem 2017 r. doszło do tragicznej śmierci
dwojga młodych ludzi, którzy zginęli w konsekwencji bezmyślnego czynu
kierowcy prowadzącego pod wpływem amfetaminy. Kierowca ten osiągając
prędkość 115 km/h, wjechał na chodnik przy przystanku i nie pozostawił
stojącym tam ludziom szansy na przeżycie.
Kolejny przykład to zdarzenie, które miało miejsce w Zabrzu, w styczniu
bieżącego roku. Kierowca kierujący miejskim autobusem odurzony amfetaminą spowodował poważne obrażenia 62-letniej kobiety, potrącając ją na
przejściu dla pieszych. Szczególnie w tym miejscu chciałbym nadmienić, że
kierowca w chwili wypadku wykonywał swoje obowiązki zawodowe, a co
najważniejsze, odpowiadał za pasażerów autobusu, mogło to być nawet kilkadziesiąt osób.
W ubiegłym roku odnotowano z udziałem kierowców prowadzących po
spożyciu narkotyków aż 52 wypadki, w których zginęło 19 osób. Przeglądając statystyki z wcześniejszych lat, można zauważyć, że wyraźna jest
tendencja wzrostu liczby tragedii spowodowanych jazdą pod wpływem narkotyków. Za tym idzie również wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków.
Zadowalającym faktem jest to, że zagrożenia spowodowane przyjmowaniem narkotyków przez kierowców są coraz częściej badane przez Policję.
W bieżącym roku Policja zostanie wyposażona w 13 tys. nowych urządzeń
przeznaczonych do przeprowadzania badań.
Ponadto w dniu 15 listopada 2018 r. miała miejsce konferencja „Narkotyki w ruchu drogowym”, na której przedstawiono wyniki badań Kantar Millward Brown oraz omawiano podejmowanie działań w tym temacie
w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Wywnioskowano, że rozwiązanie
tego problemu wiąże się bardzo ściśle z panującym w danym kraju systemem edukacji oraz profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, zależy od środowiska medycznego, zastosowanych nowych technologii oraz kampanii
społecznych.
Kwestia wyeliminowania problemu prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków nie należy do łatwych. Patrząc jednak na widoczny z każdym rokiem postęp dotyczący ograniczenia jazdy pod wpływem alkoholu,
mam szczerą nadzieję na rozwiązanie także tego istotnego problemu, który,
moim zdaniem, wymaga również szczególnej uwagi.
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Ze swojej strony apeluję do Pana Ministra o analizę tematu i przedstawienie realnych pomysłów, które będą składały się na rozwiązanie opisanego przeze mnie problemu.
Krystian Probierz

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 30.01.2019 r.
Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2018 r., przy którym przekazano oświadczenie złożone przez Pana senatora Krystiana Probierza na 68. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania problemu kierowania pojazdami
pod wpływem narkotyków, uprzejmie przedstawiam co następuje.
Na gruncie obowiązujących przepisów uregulowania w zakresie prawnokarnej reakcji na prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego pozostają tożsame
z regulacjami odnoszącymi się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dotyczy
to również prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
Problematyka stworzenia systemu prawnego obejmującego adekwatne reakcje
prawnokarne odpowiadające stopniowi społecznej szkodliwości czynu, zawinienia
oraz rzeczywistym względom prewencji indywidualnej i generalnej na tak negatywne
zjawiska jakimi są prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (po użyciu alkoholu)
lub pod wpływem środka odurzającego (po użyciu środka podobnie działającego do
alkoholu), była w ostatnim okresie przedmiotem analizy i przeprowadzonych zmian
legislacyjnych. Odpowiednie zmiany prawa zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 541, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 966). Na mocy
powyższych nowelizacji zwiększono dolegliwości związane m.in. z orzekaniem środka
karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów i świadczenia pieniężnego oraz orzekaniem nawiązki, a także zwiększeniem surowości sankcji karnej poprzez zaostrzenie
granic wymiaru kary za niektóre przestępstwa.
Zgodnie z art. 178a §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.), dalej „k.k.”, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca powyższego czynu był wcześniej
prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo katastrofy w komunikacji
(art. 173 k.k.), przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.), przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji (art. 177
k.k.) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo
dopuścił się takiego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 178a §4 k.k.). Ponadto, skazując
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sprawcę, który popełnił przestępstwo katastrofy w komunikacji (art. 173 k.k.), przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.)
lub przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji (art. 177 k.k.) znajdując się
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od
dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa spowodowania wypadku w komunikacji, którego następstwem jest śmierć innej
osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu (art. 177 §2 k.k.) w wysokości nie niższej
niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę (art. 178 §1 k.k.).
Dalszymi konsekwencjami skazania za przestępstwa komunikacyjne popełnione
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest orzekanie wobec
sprawcy także środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów i świadczenia
pieniężnego. Jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
albo pojazdów określonego rodzaju (art. 42 §2 k.k.). Sąd orzeka zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa
określonego w art. 178a §4 k.k. lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa
katastrofy w komunikacji (art. 173 k.k.), którego następstwem jest śmierć innej osoby
lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa wypadku
w komunikacji, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek
na jej zdrowiu (art. 177 §2 k.k.) był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 §3 k.k.). Jeżeli w tych przypadkach dojdzie do ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych dożywotnio (art. 42 §4 k.k.). W razie skazania sprawcy za
przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego (art. 178a §1 k.k.) sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej
5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a §4 co
najmniej 10 000 złotych, do wysokości 60 000 złotych (art. 43a §2 k.k.).
Ponadto, w razie skazania sprawcy za przestępstwo katastrofy w komunikacji (art.
173 k.k.), przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) lub przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji (art. 177
k.k.), jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której
sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.
W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej
z nich. Jeśli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe, sąd orzeka nawiązkę na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10 000 złotych (art. 47 §3 k.k.).
Odpowiednie regulacje zawarte są także w art. 87 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.), w zakresie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka oraz prowadzenia w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu innego niż pojazd mechaniczny.
Mając powyższe na uwadze, Minister Sprawiedliwości, w ramach swoich kompetencji związanych z tworzeniem odpowiednich regulacji w systemie prawa, nie prowadzi prac legislacyjnych obejmujących systemowe zmiany odnoszące się do prawnokarnych reakcji na kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego. W opracowywanym obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości projekcie
zmian Kodeksu karnego proponuje się w powyższym zakresie jedynie uzupełnienie
katalogu przyczyn nadzwyczajnego obostrzenia kary wobec sprawców przestępstw
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji wskazanego w art. 178 §1 k.k. (aktualnie
należą do nich stan odurzenia, nietrzeźwości lub ucieczka z miejsca wypadku). Proponuje się uzupełnienie tego katalogu o spożywanie napoju alkoholowego lub zażywanie
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środka odurzającego po zdarzeniu, a przed poddaniem sprawcy przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka
działającego podobnie do alkoholu. Takie zachowanie będzie traktowane tak samo jak
prowadzenie pojazdu w stanie odurzenia, nietrzeźwości lub ucieczka z miejsca wypadku i powodować będzie zastosowanie konsekwencji prawnokarnych wynikających
z przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 178 §1 k.k. Chodzi o odpowiednią reakcję na
sytuacje, gdy sprawca, bezpośrednio po popełnieniu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia przestępstwa określonego w art. 178 §1k.k. spożywa napój alkoholowy lub zażywa środek odurzający po to, aby wykazywać, że w czasie popełnienia przestępstwa
był trzeźwy lub nie był odurzony.
Marcin Józef Warchoł
PODSEKRETARZ STANU
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Oświadczenie senatora Jarosława Rusieckiego
skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 1510), zwracam
się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra Zdrowia o rozważenie możliwości
realizacji postulatów Zakładowej Organizacji Związkowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. podwyżki
wynagrodzenia zasadniczego analogicznie do podwyżek wynikających z porozumień zawartych z przedstawicielami innych zawodów medycznych, odmrożenia kwoty bazowej oraz przyznania prawa do urlopów szkoleniowych.
Zdaniem wnioskodawców pracownicy laboratoriów medycznych (m.in.
diagności laboratoryjni, technicy analityki medycznej, sekretarki medyczne)
zostali potraktowani niesprawiedliwie w świetle ustawy z dnia 8 czerwca
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W efekcie
w znacznym stopniu spadło zainteresowanie pracą we wspomnianej grupie
zawodów oraz pojawiły się braki kadrowe w laboratoriach.
Ponadto wnioskodawcy apelują o ujednolicenie przepisów prawa dotyczących diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację oraz
o przyznanie im prawa do bezpłatnego kształcenia specjalizacyjnego.
Panie Ministrze, z uwagi na argumenty podnoszone przez organizację
związkową bardzo proszę o zainteresowanie się przedstawioną tu sprawą
oraz rozważenie możliwości realizacji postulatów Zakładowej Organizacji
Związkowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych
Laboratoriów Diagnostycznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Z poważaniem
Jarosław Rusiecki

Odpowiedź
Warszawa, 2019.01.11
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: BPS/043-68-1975/18, oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Rusieckiego na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych
informacji.
Kwestiom zgłaszanym m.in. przez pracowników zatrudnionych w medycznych
laboratoriach diagnostycznych poświęcone było spotkanie Ministra Zdrowia w dniu
14 listopada 2018 r. z przedstawicielami ogólnopolskich struktur związków zawodowych reprezentujących techników medycznych, diagnostów laboratoryjnych oraz
fizjoterapeutów. W spotkaniu tym uczestniczyła m.in. delegacja Krajowego Związku
Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Dyskutowano kwestie dotyczące spraw pracowniczych (w tym warunków wynagradzania), zasad
wykonywania poszczególnych zawodów medycznych, urlopów szkoleniowych a tak-
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że m.in. usytuowania diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia oraz
kształcenia kadr diagnostycznych. Ustalono, że podjęty w dniu 14 listopada ubiegłego
roku dialog społeczny będzie kontynuowany.
Ponadto informuję, że kwestie dotyczące kadr medycznych są przedmiotem prac
prowadzonych w ramach branżowych i ponadbranżowych gremiów dialogu trójstronnego, m.in. z udziałem przedstawicieli wspomnianych krajowych reprezentacji związkowych. Problematyka ta m.in. jest tematem prac działającego przy Ministerstwie
Zdrowia branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Równocześnie Ministerstwo Zdrowia wraz z gronem ekspertów z obszaru diagnostyki laboratoryjnej (przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, konsultant
krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki medycznej, konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii, dwóch przedstawicieli uczelni medycznych, przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawiciel
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki
Medycznej i Fizjoterapii i przedstawiciel Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych), na podstawie propozycji rozwiązań
wypracowanych przez działający do sierpnia br. Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i dokonanej analizy sytuacji
w tym zakresie, prowadzi robocze prace nad opracowaniem ostatecznego projektu
nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, która służyć ma poprawie funkcjonowania tego obszaru ochrony zdrowia. Prowadzone aktualnie prace służą m.in. uzgodnieniu rozbieżnych stanowisk odnośnie do m.in. zasad dostępu do zawodu diagnosty
laboratoryjnego i zasad uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego, a także w zakresie rozwiązań w obszarze organizacji pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych.
Przekazując powyższe należy wskazać, że Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich
starań, aby prowadzony dialog owocował wypracowywaniem rozwiązań korzystnych
dla pracowników sektora zdrowotnego i optymalizujących funkcjonowanie systemu
ochrony zdrowia w Polsce.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że biorąc pod uwagę poszczególny podmiot leczniczy to odgórnie regulowana jest kwestia minimalnych wynagrodzeń zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473 z późn. zm.). Natomiast to
kierownik podmiotu leczniczego ponosi odpowiedzialność za kształtowanie poziomu
wynagrodzeń i ich konkretną strukturę w podległej placówce.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu pana R.K., zamieszkałego (…) z prośbą
o interwencję i wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Rejonowym w Tychach (sygn. akt IV
P 470/15), a w II instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn.
akt IX Pa 194/16).
Moim zdaniem pan R.K. został pokrzywdzony zapadłymi orzeczeniami,
a zwłaszcza wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach kończącym prawomocnie postępowanie, poprzez nieuwzględnienie jego sytuacji i uzasadnionej
odmowy wykonania polecenia służbowego z uwagi na stan jego zdrowia
i brak odpowiednich kwalifikacji. Poza tym popełniono w toku postępowania
błędy faktyczne. Chodzi w szczególności o okoliczności, w jakich doszło do
awarii, oraz ustalenie, czy powód uzyskał za odzyskany olej wynagrodzenie
po oddaniu go do utylizacji.
W dniu 20 lipca 2014 r. w myjni, w której pracował pan R.K., doszło do
awarii. Zdaniem B.P., pracodawcy, zdarzyło się to z winy pana K. Awaria
nastąpiła na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń w odstojnikach osadowych i przedostania się ich do układu kanalizacyjnego, co doprowadziło
do zalania piwnicy i do przewrócenia pod naporem wody zbiornika z olejem opałowym. Pracodawca obliczył, że wskutek tejże awarii poniósł szkodę
w postaci straty 800 l oleju napędowego o wartości 2 843 zł 76 gr. W związku z tym wytoczył przeciwko panu R.K. pozew o odszkodowanie.
Pan K. zaprzeczył wszystkim zarzutom podnoszonym przez pana P.,
powołując się na okoliczność, iż do jego obowiązków nie należało czyszczenie odstojników osadowych na stanowiskach myjni, gdyż nie wynikało to
z przedłożonego przez pana P. zakresu obowiązków, a ich czyszczeniem
miały się zajmować tylko wyspecjalizowane firmy zajmujące się unieszkodliwianiem zanieczyszczeń ropopochodnych i zawierających agresywną chemię. Ponadto pan P. nie przedłożył dokumentu poświadczającego utylizację
oleju napędowego, który wylał się ze zbiornika w dniu 20 lipca 2014 r., przez
uprawnioną do tego firmę.
Sąd Rejonowy w Tychach wyrokiem z dnia 18 lutego 2016 r. słusznie uznał,
iż powód, pan P., nie udowodnił wysokości szkody związanej z wylaniem oleju,
jednakże błędnie przyjął, że awaria nastąpiła z winy pana R.K., i w związku z tym zasądził na rzecz pana P. zwrot kosztu czyszczenia kanalizacji oraz
kosztu zastępstwa procesowego w zakresie, w jakim pan K. przegrał.
Niestety Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 15 listopada
2016 r., nie podzielając ustaleń sądu I instancji w zakresie szkody związanej z wylaniem oleju napędowego, zmienił orzeczenie i zasądził od pana R.K.
na rzecz pana B.P. kwotę 2 843 zł oraz zwrot wyższych kosztów zastępstwa
procesowego. Zauważyć przy tym należy, iż sąd II instancji, kierując zapytanie do pana J.Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PTHU
(…), znacznie wykroczył poza swoje uprawnienia w zakresie poszukiwania
dowodów związanych z żądaniem odszkodowania za olej.
Nie ulega wątpliwości, że jedna z głównych zasad cywilnego procesu
kontradyktoryjnego jest wyrażona w art. 6 kodeksu cywilnego: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki
prawne”. W tym postępowaniu sąd dopuścił się rażącego naruszenia tej zasady. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan R.K. utracił możliwość
sprawiedliwego rozstrzygnięcia i został zmuszony do niesłusznego naprawienia szkody, która powstała nie z jego winy.
Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe działania władzy państwowej
oraz orzeczenia sądów bezpośrednio naruszające prawa obywateli nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o demokratycznym państwie i o wymiarze
sądownictwa. Mając to na uwadze – wobec okoliczności, w jakich doszło do
wydania orzeczenia przez Sąd Okręgowy w Katowicach oraz sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań – proszę o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań.
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Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wznowienia postępowania na podstawie art. 399 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego bądź wniesienia skargi nadzwyczajnej w oparciu
o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.
Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu
Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

Stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA
BIURA MINISTRA
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 27 grudnia 2018 r.
Pan
Tomasz Szafrański
Dyrektor Biura Prezydialnego
Prokuratura Krajowa
Szanowny Panie Dyrektorze,
w załączeniu przekazuję według właściwości pismo Wicemarszałka Senatu RP,
Pani Marii Koc, z dnia 19 grudnia 2018 r. nr BPS/043-68-1976/18, przesyłające tekst
oświadczenia złożonego przez senatora Czesława Ryszkę podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP w terminie do
dnia 21 stycznia 2019 r. oraz skierowanie kopii odpowiedzi do Departamentu Spraw
Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Z poważaniem
Jakub Jamka

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 22.01.2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z nadesłanym przez Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
– Panią Marię Koc, przy korespondencji z dnia 19 grudnia 2018 r. nr BPS/043-68-1976/18, oświadczeniem złożonym przez Senatora RP – Pana Czesława Ryszkę, pod-
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czas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., dotyczącym Pana Romana K., uprzejmie informuję, iż w celu ustalenia istnienia podstaw prawnych do
przedsięwzięcia przez Prokuratora Generalnego czynności procesowych, w ramach
uprawnień przewidzianych przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zwrócono się o przesłanie wskazanych w oświadczeniu akt spraw sądowych.
Korespondencja z dnia 19 grudnia 2018 r. została również przekazana, zgodnie
z właściwością, do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w celu rozpoznania w części dotyczącej wniosku o wznowienie postępowania sądowego, pod kątem istnienia
podstaw do podjęcia czynności procesowych.
O zajętym w przedstawionej sprawie stanowisku zostanie Pan Marszałek powiadomiony przez Prokuraturę Krajową odrębnym pismem.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 17.04.2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
uzupełniając pismo skierowane do Pana Marszałka w dniu 22 stycznia 2019 r.,
sygn. PK IV Pc 35.2019, a także w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Czesława Ryszkę, podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., dotyczącego Pana R.K., działając na podstawie art. 12 §1 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1767
z późn. zm.) – uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Prokuratura Krajowa przeprowadziła postępowanie wyjaśniające o sygn. PK IV Pc
35.2019 w celu ustalenia, czy i ewentualnie jakie czynności procesowe mogą zostać
podjęte w ramach przyznanych ustawowo uprawnień – na mocy stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
W szczególności zbadano, czy istnieją ustawowe przesłanki do wniesienia przez
Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego wskazanego w oświadczeniu Pana Senatora nadzwyczajnego środka zaskarżenia od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia
15 listopada 2016 r., sygn. akt IX Pa 194/16.
Wyniki analizy akt tej spraw nie pozwoliły jednak na skierowanie zarówno skargi
kasacyjnej (art. 3981 §1 k.p.c.) jak i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 §1 k.p.c.).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż Prokuratorowi Generalnemu przysługuje
uprawnienie do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo
umorzenia postępowania, kończących postępowanie w sprawie (art. 3981 §1 k.p.c.)
oraz uprawnienie do żądania stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy sądu drugiej instancji (a w wyjątkowych wypadkach
także sądu I instancji), kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie
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stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego postanowienia w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe (art. 4241
§1 i §2 k.p.c.).
W analizowanych sprawach skarga kasacyjna nie mogła zostać wniesiona, stosownie bowiem do przepisu art. 3982 §1 zd. 1 k.p.c. jest ona niedopuszczalna w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa
niż dziesięć tysięcy złotych. Jak ustalono w oparciu o analizę materiału aktowego,
w niniejszej sprawie Sądu II instancji, wartość ta wynosiłaby 2843 zł.
W odniesieniu do kwestii możliwości wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, wydanego w ww. sprawie, należy wskazać, iż
upłynął już w dniu 15 listopada 2018 r. termin określony w art. 4246 §1 k.p.c., w którym ta czynność procesowa mogła zostać skutecznie dokonana. Stosownie bowiem do
tego przepisu skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku
wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch lat od dnia jego
uprawomocnienia się.
Jednocześnie ustalono, iż właściwa miejscowo Prokuratura Okręgowa nie stwierdziła podstaw do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, zakończonego kwestionowanym przez zainteresowanego wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r.
W aktualnym stanie prawnym Prokurator Generalny uprawniony jest także, na
podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 5 z późn. zm.), do wniesienia do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej.
Oceny zasadności wniesienia przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej od ww. wyroku dokona Wydział Skargi Nadzwyczajnej Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. O wyniku niniejszej analizy powiadomię Pana
Marszałka odrębnym pismem.
O powyższym Pan R,K. zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się w imieniu pana S.G., zam. (…) z prośbą o interwencję w jego
sprawie, a w szczególności o rozważenie wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa z uwagi na ochronę interesu społecznego. Pan S.G. pozostawał
do 2015 r. w związku małżeńskim z B.G. W trakcie trwania tego związku urodziła się małoletnia O.G. i zgodnie z obowiązującym w polskim prawie domniemaniem pochodzenia dziecka od męża matki za jej ojca został uznany S.G.
Z informacji przekazanych przez S.G. wynika, że uważa on stanowczo,
iż nie jest biologicznym ojcem małoletniej O.G. Jego zdaniem świadczy o tym
przede wszystkim grupa krwi, jego B Rh–, a małoletniej Rh+. Od chwili, gdy
się o tym dowiedział, starał się podjąć działania w celu zaprzeczenia ojcostwa, jednak zgodnie z art. 86 k.r.i.o. nie mógł już sam wystąpić ze wskazanym powództwem. Skierował wniosek do prokuratora z Prokuratury Rejonowej w M. z wnioskiem o wystąpienie z takim powództwem, jednak pismem
z dnia 6 października 2015 r. (sygn. art PC 89/15) uzyskał odpowiedź odmowną. Prokurator, uzasadniając odmowę, powołał się na dobro małoletniego dziecka. Jednakże, jak utrzymuje pan S.G., wszyscy w rodzinie, włącznie
z małoletnią O.G., wiedzą, iż nie jest on biologicznym ojcem dziewczynki.
Obecnie zaś, z uwagi na postępowanie matki małoletniej, pan S.G. nie ma
z małoletnią żadnego kontaktu i nie może również zlecić wykonania badań
genetycznych w celu potwierdzenia swoich twierdzeń. Należy też pamiętać,
że dobro dziecka wymaga z reguły, aby jego pochodzenie prawne było zgodne z pochodzeniem biologicznym.
Mając to na uwadze, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra powództwa o zaprzeczenie ojcostwa na podstawie art. 86 k.r.i.o. Wszelkie dokumenty dotyczące
przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w M. oraz
pana S.G., który gotowy jest je przekazać na każde żądanie Pana Ministra.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

Stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA
BIURA MINISTRA
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 27 grudnia 2018 r.
Pan
Tomasz Szafrański
Dyrektor Biura Prezydialnego
Prokuratura Krajowa
Szanowny Panie Dyrektorze,
w załączeniu przekazuję według właściwości pismo Wicemarszałka Senatu RP,
Pani Marii Koc, z dnia 19 grudnia 2018 r. nr BPS/043-68-1977/18, przestające tekst
oświadczenia złożonego przez senatora Czesława Ryszkę podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r.

90

68. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP w terminie do
dnia 21 stycznia 2019 r. oraz skierowanie kopii odpowiedzi do Departamentu Spraw
Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Z poważaniem
Jakub Jamka

Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 21 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia Pana Senatora Czesława Ryszki złożonego podczas
68. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 grudnia 2018 r. w przedmiocie sprawy Pana S.G., w oparciu o treść art. 12 §1 ustawy z dnia 28 stycznia
2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.), uprzejmie
przedstawiam poniżej sformułowane stanowisko.
Sprawa przedstawiona w oświadczeniu Pana Senatora Czesława Ryszki, dotycząca
prawa stanu, była przedmiotem badania przez właściwe miejscowo jednostki prokuratury w związku z prośbą Pana S.G. o wytoczenie powództwa z zakresu pochodzenia
dziecka.
W wyniku ustaleń poczynionych w toku postępowania wyjaśniającego (sygn. akt
Pc 89/15) prokurator odmówił wytoczenia powództwa na podstawie art. 86 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego. Stanowisko to, wobec zakwestionowania przez zainteresowanego stanowiło również przedmiot analizy przez prokuratora nadrzędnego w ramach postępowania nadzorczego o sygn. akt II Pc 630/15.
Działania podjęte w przedmiotowej sprawie przez jednostki podległe zostały poddane ocenie przez Prokuratora Regionalnego w Katowicach, który uznał je za zasadne.
Ponadto, Prokurator Regionalny w Katowicach poinformował, że podstawą odmowy wytoczenia przez prokuratora powództwa z zakresu pochodzenia dziecka był brak
przesłanek do obalenia domniemania prawnego wynikającego z treści art. 62 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej przeprowadził własną ocenę materiału dowodowego znajdującego się w przedstawionych aktach postępowania wyjaśniającego, stwierdzając zasadność decyzji prokuratora o odmowie
wytoczenia powództwa na podstawie art. 86 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, albowiem poczynione w sprawie ustalenia nie pozwalały na skuteczne obalenie domniemania prawnego z art. 62 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Nadmienić należy, że okoliczności podniesione w oświadczeniu Pana Senatora
Czesława Ryszki były już przedmiotem badania przez prokuratora, zaś sygnalizowane
w nim przekonanie Pana S.G. co do pochodzenia dziecka, jak również utrudnienie
w pozyskaniu materiału do przeprowadzenia odpowiednich badań, nie stanowią aktu-
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alnie wystarczającej przesłanki do zainicjowania przez prokuratora działań pozakarnych zmierzających do wytoczenia powództwa z zakresu pochodzenia dziecka.
W sytuacji ujawnienia nowych okoliczności uzasadniających podstawę obalenia
domniemania prawnego z art. 62 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prokurator
w oparciu o przesłankę dobra dziecka lub ochronę interesu społecznego podejmie stosowne działania na podstawie art. 86 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Z wyrazami szacunku
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry,
do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej
Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa w imieniu pana M.J., zam. (…) z prośbą o interwencję w sprawie unormowań prawnych dotyczących wzrostu świadczenia
z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych.
Decyzją z dnia 31 sierpnia 1990 r. panu M.J. przyznano prawo do renty
z tytułu niezdolności do pracy od dnia 1 sierpnia 1990 r. Wysokość renty
uwzględniała wzrost z tytułu ponaddwudziestoletniego okresu zatrudnienia
oraz 10-procentowy wzrost z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Tak obliczone świadczenie wypłacano panu M.J. do momentu wejścia w życie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia l7 października
1991 r. Ustawa ta zmieniła sposób obliczania świadczeń, znosząc dodatki za
pracę w warunkach szczególnych. Pan M.J. otrzymał zatem decyzję, z dnia
5 grudnia 1991 r., zmieniającą wysokość przyznanego mu świadczenia.
Zdaniem pana M.J. odebranie mu 10% dodatku za pracę w warunkach
szczególnych stanowi naruszenie zagwarantowanej w art. 2 konstytucji zasady ochrony praw nabytych. W myśl obowiązujących wtedy przepisów prawa dodatek ten stanowił część świadczenia obliczonego zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami prawa. Żadna osoba pobierająca wówczas świadczenie nie mogła zatem spodziewać się – i nie spodziewała się – jego odebrania. Całkowite odebranie tego dodatku w związku ze zmianą przepisów
prawa stanowiło podstawę do ponownego ustalenia świadczenia i wyliczenie
emerytom lub rencistom nowej wartości świadczenia. Zasada praw słusznie
nabytych w swej treści zawiera zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub ograniczających prawa podmiotowe przysługujące jednostce
lub innym podmiotom prywatnym występującym w obrocie prawnym.
W mojej ocenie stanowisko pana M.J. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie i wyjaśnienie, czy poprzez odebranie wskazanego dodatku z tytułu pracy w szczególnych warunkach doszło do naruszenia norm konstytucyjnych. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, prosiłbym
o rozważenie podjęcia stosownych działań.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 21 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę na 68. posiedzeniu Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r., przekazane pismem z dnia 19 grudnia
2018 r. Nr BPS/043-68-1978-MS/18, w zakresie właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
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Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, 1076, 357) określa warunki nabywania prawa
do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zasady ustalania wysokości świadczeń. Reguluje także zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty
świadczeń. Decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy
rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
Jeżeli zainteresowany kwestionuje w jakimkolwiek zakresie decyzję organu rentowego, ma prawo złożenia odwołania od decyzji do sądu.
Zgodnie z art. 4779 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.) odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, który wydał decyzję łub orzeczenie, lub
do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od dnia
doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Obowiązujący system prawny gwarantuje zatem każdemu obywatelowi, podlegającemu ubezpieczeniu społecznemu, prawo do świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych. Jeżeli w ocenie ubezpieczonego organ rentowy odmówił przyznania świadczenia lub błędnie ustalił jego wysokość, ubezpieczonemu służy prawo złożenia odwołania od decyzji do sądu.
W kontekście powyższego nie ulega wątpliwości, że pan M.J. po otrzymaniu decyzji z dnia 5 grudnia 1991 r., na mocy której uległa zmianie wysokość dotychczasowego
świadczenia, był uprawniony złożyć odwołanie do sądu. Na podstawie dokumentów
organu rentowego, sąd weryfikuje zaskarżoną decyzję. W razie uznania odwołania za
uzasadnione, sąd zgodnie z art. 47714 §2 Kodeksu postępowania cywilnego, zmienia
w całości lub w części zaskarżoną decyzję.
W tym stanie sprawy przepisy regulujące postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zapewniają należytą ochronę ubezpieczonym, uprawnionym do świadczeń wypłacanych przez organ rentowy i nie wymagają nowelizacji.
Zagadnienie poruszone przez Pana Senatora na tle sprawy pana M.J. dotyczy
przede wszystkim przepisów prawa materialnego, tj. wskazanej na wstępie ustawy
o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, która to materia należy
do właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z tego względu Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest władne wypowiadać się w kwestii uprawnienia pana
M.J. do dodatku z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych.
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Łukasz Piebiak

Odpowiedź
MINISTRA
RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 10 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym przy wystąpieniu Pana Marszałka z dnia 19 grudnia
2018 r., znak: BPS/043-68-1978-MRPPS/18, tekstem oświadczenia złożonego przez
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senatora Czesława Ryszkę podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia
2018 r. w sprawie pana M.J., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Możliwość podwyższenia emerytury lub renty o tak zwany dodatek branżowy przewidywał obowiązujący do 14 listopada 1991 r. przepis art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40,
poz. 267, z późn. zm.), w związku z §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.). Na podstawie tych przepisów mógł być przyznany wzrost świadczenia w wysokości 10% lub
15% podstawy jego wymiaru, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
Dodatki te zostały zniesione na mocy art. 21 ust. 4 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z późn.
zm.). Ustawa ta miała istotny wpływ na system ubezpieczeń społecznych. Wprowadzając m.in. pojęcie okresów składkowych i nieskładkowych, częściowo uzależniła od
nich wysokość świadczeń oraz ustanowiła jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych
zasady obliczania emerytur i rent przyznawanych począwszy od 15 listopada 1991 r.,
tj. od dnia jej wejścia w życie.
Natomiast wszystkie świadczenia przyznane przed tą datą zrewaloryzowano (przeliczono) proporcjonalnie do rzeczywistej wartości zarobków osiąganych przed przejściem na emeryturę lub rentę i długości stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych). Kwotę indywidualną świadczenia ustalało się więc z uwzględnieniem stażu
ubezpieczeniowego, a w odniesieniu do rent również tzw. okresów hipotetycznych oraz
wynagrodzenia ubezpieczonego z ustalonego okresu.
W ten sposób zostały zlikwidowane różnice w wysokości świadczeń, wynikające
z przyznawania ich w różnych okresach. W konsekwencji została również wstrzymana
wypłata wzrostów i dodatków dla wszystkich wcześniej uprawnionych do nich świadczeniobiorców. Osobom, które przed 15 listopada 1991 r. posiadały status emeryta
lub rencisty uprawnionego do ww. dodatku, a następnie utraciły do niego prawo,
w latach 2000–2004 wypłacano – w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 6 marca 1997 r.
o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz
utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 294, z późn. zm.) – jednorazowe rekompensaty pieniężne. Zgodnie z art. 8 tej
ustawy wypłata rekompensaty stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułu utraty prawa do dodatków branżowych.
Dalsze zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń wprowadziła reforma
systemu ubezpieczeń społecznych, dokonana w 1999 roku. Reformując ten system
kierowano się zasadą równego traktowania wszystkich ubezpieczonych, o czym stanowi art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.). Na gruncie przepisów emerytalno-rentowych
zasada ta dotyczy stosowania wobec określonego kręgu osób takich samych rozstrzygnięć nie tylko w zakresie warunków objęcia systemem ubezpieczeń, czy też nabywania
uprawnień do świadczeń, ale również mechanizmu ustalania ich wysokości.
W nowym systemie emerytalnym, określonym ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1270), źródłem finansowania emerytur i rent jest fundusz tworzony ze składek
pracowników i pracodawców. Wysokość emerytury jest więc ściśle związana z indywidualnym przebiegiem ubezpieczenia konkretnej osoby. Odzwierciedla zarówno wysokość wynagrodzeń uzyskiwanych w czasie zatrudnienia, od których istniał obowiązek
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jak i odpowiedni okres ich opłacania
(staż pracy), ponieważ im dłużej płacono składki na ubezpieczenie emerytalne, tym
wyższa jest emerytura.
W związku z tym, że w pracowniczym systemie ubezpieczeń społecznych stopa
procentowa składki emerytalnej jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych, jednolite muszą być również dla wszystkich grup społeczno-zawodowych objętych zakresem tego ubezpieczenia uregulowania stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru
emerytury i jej wysokości.
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Przywileje branżowe wynikające z układów zbiorowych pracy, a takimi były omawiane dodatki, nie miały żadnego odzwierciedlenia w wysokości składki odprowadzanej na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu niewspółmiernie obciążony był ogół
ubezpieczonych, niekorzystających z takich uprawnień i budżet państwa dotujący
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Mając powyższe na uwadze, a w szczególności fakt zakończenia w 2004 roku procesu wypłaty rekompensat pieniężnych za zniesienie prawa do dodatków branżowych,
uprzejmie informuję, że w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej nie prowadzi
się obecnie prac zmierzających do modyfikacji przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w oczekiwanym przez senatora Czesława
Ryszkę zakresie.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź
PREZESA
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Warszawa, 4 stycznia 2019 r.
Szanowna Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest organem, który wykonuje przepisy
z zakresu ubezpieczeń społecznych. W związku z tym przyznaje i ustala wysokość
świadczeń na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.
Wzrosty i dodatki do emerytur i rent z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Wzrosty i dodatki z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze przyznawane były do emerytur i rent na podstawie przepisów ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin1. Na podstawie tych przepisów
mógł być przyznany wzrost świadczenia w wysokości 10% lub 15% podstawy jego wymiaru, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
Z dniem 15 listopada 1991 r. weszła w życie ustawa rewaloryzacyjna2. Na jej podstawie wszystkie emerytury i renty przyznane przed tym dniem podlegały rewaloryzacji, co oznaczało obliczenie ich na nowo. Przepisy tej ustawy zniosły również możliwość przyznawania wzrostów i dodatków z tytułu wykonywania pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze3.
1

2

3

Art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.), dalej
ustawa rewaloryzacyjna.
Art. 21 ust. 4 ustawy rewaloryzacyjnej.
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Przepisy ustawy emerytalnej4, obowiązującej od 1 stycznia 1999 r., również nie
przewidują możliwości przyznania wzrostów i dodatków z tytułu pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze.
Rekompensata z tytułu utraty wzrostów i dodatków do emerytury lub renty
Konstytucyjność przepisu znoszącego ww. wzrosty i dodatki była przedmiotem
oceny Trybunału Konstytucyjnego, który orzeczeniem5 z dnia 11 lutego 1992 r. uznał
za niezgodny z Konstytucją RP jedynie brak rekompensaty dla tych osób, które miały
prawo do dodatków przed dniem 15 listopada 1991 r., a po tej dacie utraciły do nich
prawo, a nie fakt, że dodatki te zostały zniesione.
Skutkiem realizacji tego orzeczenia było uchwalenie ustawy z dnia 6 marca
1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej
oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent6. W oparciu o przepisy tej ustawy wypłacono jednorazową rekompensatę pieniężną. Uprawnionymi do
rekompensaty były, m.in. osoby, będące przed 15 listopada 1991 r. emerytami lub
rencistami uprawnionymi do wzrostów i dodatków z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze7.
ZUS zobowiązany był do ustalenia wysokości rekompensaty, umieszczenia w spisie osób uprawnionych oraz powiadomienia osób zainteresowanych.
Należność z tytułu utraty prawa do wzrostu lub dodatku do emerytury lub renty
była ustalana odrębnie dla każdego ubezpieczonego na podstawie tabel zamieszczonych w ust. 2 załącznika do ustawy z 6 marca 1997 r. Jej wysokość była zależna od:
– stawki procentowej utraconego wzrostu lub dodatku,
– wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty przed rewaloryzacją,
– wieku osoby uprawnionej w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach).
Wypłaty rekompensat były realizowane od 2000 r. zgodnie z harmonogramem według kryterium wieku8.
Przebieg postępowania w sprawie Pana M.J., ur. (...) (...) r.
Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że Oddział ZUS przyznał Panu M.J. rentę inwalidzką decyzją z 31 sierpnia 1990 r. i podjął jej wypłatę od 1 sierpnia 1990 r. Do
renty przyznano zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami następujące wzrosty:
– 13% podstawy wymiaru z tytułu ponad 20-letniego okresu zatrudnienia,
– 10% podstawy wymiaru z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy rewaloryzacyjnej, decyzją
z 5 grudnia 1991 r., Oddział ZUS dokonał rewaloryzacji renty i ustalił jej nową wysokość. Jednocześnie Pan M.J. utracił prawo do wzrostów i dodatków z tytułu pracy
w szczególnych warunkach.
W wyniku rozpatrzenia wniosku Pana M.J. Oddział ZUS, decyzją z 5 listopada 1995 r.,
przyznał emeryturę od 5 października 1995 r. Wysokość emerytury – zgodnie z przepisami – została ustalona bez dodatku za wykonywanie pracy w szczególnych warunkach.
W zawiadomieniu z 8 lipca 1997 r. Oddział ZUS poinformował Pana M.J., że przysługuje mu 4038 świadectw rekompensacyjnych z tytułu zrekompensowania utraty
niektórych wzrostów i dodatków do emerytur i rent. Liczba przysługujących świadectw została ustalona zgodnie z załącznikiem do ustawy z 6 marca 1997 r., tj. dla
osoby, której przysługiwał wzrost lub dodatek do emerytury lub renty w wysokości
10% podstawy wymiaru, w dniu 14 listopada 1991 r. była w wieku 55–64 lata, a podstawa wymiaru przed rewaloryzacją mieściła się w granicach 2–2,5 mln zł. Zawiadomienie z 8 lipca 1997 r. zostało wysłane pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
Odbiór korespondencji potwierdził zainteresowany 14 lipca 1997 r.
4

5
6
7
8

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.).
Sygn. akt: K 14/91.
Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294 z późn. zm.
Art. 3 pkt 2 ustawy z 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac (…).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu wypłat rekompensat według kryterium wieku uprawnionych oraz zadań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zobowiązań Skarbu Państwa wobec uprawnionych (Dz. U. Nr 102, poz. 1185).
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Zrekompensowanie utraty wzrostów i dodatków nastąpiło w formie jednorazowej rekompensaty pieniężnej. Zgodnie z harmonogramem wypłat Pan M.J., urodzony
w (...) roku, miał możliwość odbioru rekompensaty od 25 kwietnia 2001 r.
Pan M.J., pismem z 29 grudnia 2016 r., wniósł o wskazanie podstawy prawnej
odebrania w 1991 r. dodatku w wysokości 10% podstawy wymiaru renty z tytułu
wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Oddział ZUS pismem z 20 stycznia
2017 r. wyjaśnił, że wzrosty i dodatki zostały zniesione przepisami ustawy rewaloryzacyjnej. Poinformował również zainteresowanego, że zawiadomieniem z 8 lipca 1997 r.
został powiadomiony o umieszczeniu w spisie osób uprawnionych do świadectw rekompensacyjnych.
Następnie 9 lutego 2017 r. zainteresowany wystąpił o doliczenie dodatku w wysokości 10% podstawy wymiaru z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Oddział ZUS, pismem z 15 lutego 2017 r., ponownie wskazał zainteresowanemu
przepisy, które zniosły możliwość przyznawania wzrostów i dodatków z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Wyjaśnił również, że obowiązujące przepisy ustawy emerytalnej nie przewidują wypłaty dodatków z tytułu wykonywania tego
rodzaju prac. Pan M.J. nie zgodził się z wyjaśnieniami Oddziału ZUS i wniósł pozew
o ponowne ustalenie wysokości renty z uwzględnieniem dodatku za pracę w warunkach szczególnych. Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem9 z 26 marca 2018 r. oddalił
odwołanie zainteresowanego.
W dniu 5 listopada 2018 r. Pan M.J. zgłosił kolejny wniosek o przeliczenie świadczenia poprzez uwzględnienie dodatku za pracę w warunkach szczególnych. Oddział
ZUS, decyzją z 13 listopada 2018 r., odmówił przyznania przedmiotowego dodatku.
Zainteresowany 12 grudnia 2018 r. wniósł od tej decyzji odwołanie. Wobec tego akta
sprawy wraz z odpowiedzią organu rentowego na odwołanie zostaną przekazane do
sądu. Prawomocny wyrok sądu będzie wiążący zarówno dla zainteresowanego, jak
i dla ZUS.
Dodaję, że obecnie emerytura Pana M.J. wynosi 2212,12 zł (w tym zwiększenie
rolne – 63,13 zł). Do emerytury przysługuje dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł.
Po odliczeniu kwoty zaliczki na podatek dochodowy – 180,00 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne – 199,09 zł do wypłaty pozostaje kwota 2048,87 zł.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia informuję, że obowiązujące przepisy ustawy
emerytalnej nie przewidują możliwości przyznania wzrostów i dodatków z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jak również wypłaty
rekompensat za ich utratę. ZUS nie ma zatem prawnych możliwości zaspokojenia
roszczeń Pana M.J.
Z wyrazami szacunku
Gertruda Uścińska

9

Sygn. akt X U 2414/17.
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego
skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej
Szanowna Pani Minister!
Od dłuższego czasu burzliwym tematem w dyskusji publicznej jest planowany przez nauczycieli strajk w newralgicznych okresach roku szkolnego.
Liczne artykuły na ten temat zwróciły moją uwagę na narastające problemy
w polskich szkołach. Niewykluczone, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, niebawem nauczyciele skorzystają z masowych zwolnień lekarskich i wzorem
strajków policjantów zorganizują radykalną akcję protestacyjną w czasie
egzaminów gimnazjalnych i matur. Negatywne konsekwencje takiej sytuacji
odbiją się przede wszystkim na uczniach, ale także spowodują sparaliżowanie miejscowych placówek edukacyjnych. Wprowadzona reforma edukacji,
zakładająca wydłużenie nauki w liceum do 4 lat oraz likwidację gimnazjum
nie tylko, zdaniem ZNP, doprowadziła do sparaliżowania oświaty w Polsce,
lecz także do zwolnienia etatowych i doświadczonych nauczycieli.
Nauczyciele domagają się podwyżek pensji o 1000 zł oraz krytykują
obecną skalę wynagrodzeń. W ocenie ZNP wprowadzona przez rząd podwyżka jest niewielka, a jej finansowanie następuje z likwidacji niektórych
dodatków do płacy zasadniczej, takich jak dodatek mieszkaniowy czy prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy. Ponadto wydłużona została
ścieżka awansu zawodowego z 10 do 15 lat oraz ograniczono możliwość korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciele
z powodu niekorzystnej dla środowiska nauczycielskiego polityki edukacyjnej i niskich zarobków wielu pedagogów rezygnują z pracy w szkole, czego
efektem jest utrata wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej.
Jako senator RP, ale przede wszystkim rodzic, wyrażam głębokie ubolewanie nad taką deformacją systemu oświaty.
Szanowna Pani Minister, zawód nauczyciela to ciężka i odpowiedzialna
praca, która wymaga wielkiego zaangażowania i przygotowania. Niestety,
w obecnych czasach jest ona coraz mniej doceniana, a nakłady finansowe na edukację nie pozwalają pedagogom godnie żyć i pracować. Dlatego
uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy kierowany przez Panią resort przygotowuje plan działania zmierzający do wypracowania porozumienia ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego?
2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi stały dialog ze środowiskiem nauczycielskim na temat możliwości poprawy warunków ich pracy
i wysokości wynagrodzeń? Jeśli tak, proszę o przedstawienie efektów dotychczasowych rozmów.
Z poważaniem
Waldemar Sługocki

Odpowiedź
Warszawa, 17 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senatora RP Pana Waldemara
Sługockiego złożone podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r.
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Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadając na zapytanie Pana Senatora uprzejmie informuję. Nauczycielskie
związki zawodowe, w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego, są bardzo ważnym partnerem w kreowaniu polityki oświatowej, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak
i lokalnym, a także w zakresie wdrażania szczegółowych rozwiązań w jednostkach systemu oświaty. Minister Edukacji Narodowej prowadzi stały dialog z reprezentatywnymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Podczas regularnych spotkań
z przedstawicielami związków zawodowych omawia sprawy istotne dla polskiej oświaty. Rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych prowadzone są w ramach,
powołanego jesienią 2016 r. przez Minister Edukacji Narodowej, Zespołu do spraw
statusu zawodowego pracowników oświaty, w ramach prac Rady Dialogu Społecznego
oraz podczas indywidualnych spotkań.
W odpowiedzi na uwagi środowisk oświatowych, w tym związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli, ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dokonana
została zmiana ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie przepisu art. 6a ust. 1 pkt
3 ustawy – Karta Nauczyciela dotyczącego częstotliwości dokonywania oceny pracy
nauczycieli. Natomiast w związku z wątpliwościami wyrażanymi w opiniach związków zawodowych, dotyczących zapewnienia jednolitości i porównywalności rozwiązań
w zakresie oceny pracy nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych
w kraju – dokonana została zmiana polegająca na uchyleniu przepisów, które dotyczą
ustalania przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
Odpowiadając na postulaty związków zawodowych o potrzebie dalszych korekt
systemu oceny pracy nauczycieli, podejmujemy wspólne działania zmierzające do
zmiany przepisów Karty Nauczyciela dotyczących oceny pracy oraz zasad przyznawania dodatku za wyróżniającą pracę tak, aby o ten mogli ubiegać się wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego.
Ponadto, wspólnie ze związkami zawodowymi przyglądamy się, jak są realizowane
przepisy o czasie pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych. W związku
z docierającymi do ministerstwa sygnałami o pojawiających się nieprawidłowościach,
Minister Edukacji Narodowej podjęła decyzję o zmianie przepisów w tym zakresie.
W ramowych planach nauczania zwiększona zostanie liczba godzin do dyspozycji dyrektora, w celu wzmocnienia finansowania dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania ucznia.
Ponadto, wspólnie ustaliliśmy, że będą kontynuowane prace zmierzające do unowocześnienia zasad finansowania zadań oświatowych i zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.
Obecnie trwają rozmowy z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych na temat zgłoszonych postulatów płacowych i możliwości ich spełnienia oraz
innych ważnych zagadnień z zakresu organizacji i warunków pracy nauczycieli.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich przyjęcie.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego
skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Związku Zawodowego Celnicy PL z prośbą o interwencję w ich sprawie. Od wielu lat
pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wyrażają
swoje niezadowolenie wynikające z ciągłych reform i niskich wynagrodzeń.
Praca celników pozwala utrzymać stabilność finansową państwa oraz
przyczynia się do likwidowania szarej strefy. Niestety ich wysiłki na rzecz
kraju nie są doceniane. Taki stan rzeczy doprowadził do wszczęcia przez
Związek Zawodowy Celnicy PL sporów zbiorowych ze wszystkimi dyrektorami izb administracji skarbowej.
Funkcjonariusze Służby Celnej postulują przyznanie każdemu pracownikowi podwyżek w 2019 r. w wysokości 655 zł oraz w 2020 r. w wysokości
500 zł. Kolejnym ważnym roszczeniem celników jest zrównanie ich uprawnień emerytalnych z uprawnieniami innych służb mundurowych. O tym informowałem w oświadczeniu (BSWS/04/22/2016). Obecnie Służba Celna
posiada wszystkie atrybuty służby mundurowej, jednak nie przysługują jej
uprawnienia emerytalne, jakie należne są chociażby żołnierzom czy policjantom. Funkcjonariusze Służby Celnej zwracają uwagę na tragiczne warunki
ich pracy. Często nie mają odpowiedniej przerwy na posiłek, pełnią służbę
na wielu stanowiskach jednocześnie, a w związku z dużymi brakami kadrowymi przydziela im się kolejne nadgodziny.
Szanowna Pani Minister, niewykluczone, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, celnicy zorganizują radykalną akcję protestacyjną na granicach naszego państwa. W związku z tym uprzejmie proszę o zajęcie jasnego stanowiska w tej sprawie, a także odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy kierowany przez Panią resort prowadzi dialog z przedstawicielami środowiska funkcjonariuszy Służby Celnej w sprawie porozumienia?
2. Jakie działania podejmowane są przez Ministerstwo Finansów
w związku ze wszczęciem sporów zbiorowych ze wszystkimi dyrektorami
izb administracji skarbowej?
Z poważaniem
Waldemar Sługocki

Odpowiedź
Warszawa, 16 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Sługockiego podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., uprzejmie wyjaśniam, że aktualnie trwają prace nad programem modernizacji Krajowej Administracji
Skarbowej. Propozycja programu modernizacji obejmuje: wzrost wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy KAS; zakupy sprzętu, pojazdów i wyposażenia
wykorzystywanego do realizacji zadań KAS, w tym doposażenie przejść granicznych;

68. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r.

101

rozwój bazy nieruchomości KAS (głównie powierzchnie biurowe i magazynowe). Program „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” zostanie ustanowiony uchwałą Rady Ministrów i będzie finansowany z budżetu państwa.
Łączny koszt programu to kwota przewidywana w wysokości ok. 1,9 mld zł. W ramach procesu modernizacji już w 2019 roku zostaną przekazane dodatkowe środki
na zwiększenie wynagrodzeń i uposażeń w KAS. Decyzja o podwyżkach w KAS jest
wyrazem docenienia przez Ministerstwo Finansów wkładu pracowników i funkcjonariuszy KAS w uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów budżetowych. Zwiększenie płac jest też ważnym krokiem w procesie modernizacji administracji i zapewnienia dobrych warunków pracy i służby w KAS. Środki finansowe na
podwyżki w 2019 roku zostały w części ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2019
rok (wynikające ze wzrostu kwoty bazowej), a w pozostałej części zostały zgłoszone do
Departamentu Budżetu Państwa w celu zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok. W latach 2019–2020 KAS otrzyma dodatkowe kwoty na podwyżki, które w przeliczeniu na
jednego pracownika i funkcjonariusza, nie będą niższe niż kwoty wynikające z porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze związkami zawodowymi podległych mu służb mundurowych. Realizacja szerokiego programu modernizacji KAS,
który obok podwyżek wynagrodzeń zakłada zakupy pojazdów, sprzętu i wyposażenia
oraz rozszerzenie bazy nieruchomości, stworzy warunki do prawidłowego i optymalnego wykonywania przez KAS jej ustawowych zadań oraz zwiększy skuteczność działań.
Włączenie strony społecznej jako jednego z sygnatariuszy w podjęte przez resort
finansów działania, zmierzające do poprawy warunków pracy członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w KAS, przewiduje podpisane w dniu 21 listopada 2018 roku porozumienie pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a dziesięcioma organizacjami związkowymi. Dodać należy,
że przedmiotowe porozumienie nie zostało podpisane przez przedstawicieli Związku
Zawodowego Celnicy PL a dotychczasowe spotkania Zespołu, odbywały się z udziałem organizacji związkowych – wchodzących w skład strony społecznej, która je sygnowała. Jednocześnie uprzejmie informuję, że na dzień 16 stycznia 2019 r. zostało
zaplanowane spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego Celnicy PL w celu
poinformowania o dotychczasowych pracach związanych z realizacją porozumienia,
jak również uzyskaniem informacji w zakresie kwestii, które ono reguluje.
Odnosząc się do pytania dotyczącego sporów zbiorowych uprzejmie wyjaśniam,
że z informacji posiadanych przez Ministerstwo Finansów oraz z treści pism Związku Zawodowego Celnicy PL wynika, że zostały one skierowane do Dyrektorów IAS
– jako pracodawców i kierowników jednostek organizacyjnych KAS oraz do wiadomości Ministra Finansów. Wyżej wymienione postępowania są aktualnie procedowane
w ramach poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. ustawą o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 399). Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz
Minister Finansów nie jest stroną przedmiotowych postępowań.
Przedkładając powyższą informację uprzejmie proszę Pana Marszałka i Pana Senatora o przyjęcie jej do wiadomości.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
Marian Banaś
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Oświadczenie senatora Aleksandra Szweda
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska,
głównego geologa kraju Mariusza Oriona Jędryska
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o pochylenie się nad kwestią bardzo ważnej dla regionu ziemi kłodzkiej inwestycji, mianowicie budowy kopalni węgla
koksującego w rejonie Nowej Rudy.
Według informacji, które wpłynęły do mojego biura senatorskiego w ramach listu otwartego, działania zmierzające do zainicjowania przywrócenia
działalności kopalni trwają od 2011 r. W tym czasie odbyły się dwie konferencje gospodarcze, zorganizowane na najwyższym poziomie, dzięki którym
sprawą zainteresował się australijski inwestor reprezentujący grupę kapitałową Balamara. W następstwie tego w 2013 r. inwestor poprzez utworzoną
w Katowicach spółkę do realizacji projektu pod nazwą „Nowa Ruda Węgiel
Koksujący” uzyskał koncesję pozwalającą na odwierty geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich. Ponadto poprzez wszelkiego rodzaju działania zaangażował się w projekt kapitałowo. W bieżącym roku, również dzięki owocnej
współpracy z władzami lokalnymi, inwestor otrzymał decyzję środowiskową
i niezwłocznie wystąpił do Ministerstwa Środowiska o koncesję pozwalającą
na wydobycie węgla.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie
informacji, na jakim etapie znajduje się przedstawiona tu sprawa.
Z poważaniem
Aleksander Szwed

Odpowiedź
Warszawa, 17 stycznia 2019 r.
Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Aleksandra Szweda, złożone podczas
68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie bardzo ważnej dla
regionu ziemi kłodzkiej inwestycji dotyczącej budowy kopalni węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy – BPS/043-68-1981/18, uprzejmie informuję, iż w przedstawionej
sprawie Przedsiębiorca w dniu 10.07.2018 złożył wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Wacław-Lech”. Wniosek Przedsiębiorcy został
pozostawiony bez rozpoznania ze względu na braki formalne, których występujący
o koncesje podmiot nie uzupełnił w wymaganym terminie.
Równocześnie informuję, iż w obecnej chwili Przedsiębiorca ani żaden inny podmiot nie wystąpił do organu koncesyjnego z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Wacław-Lech”.
Z poważaniem
Mariusz Orion Jędrysek
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Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego
skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej
Szanowna Pani Minister!
We wrześniu 2019 r. rozpocznie się kolejny etap reformy edukacji, będzie to pierwszy rok szkolny, w którym nie będzie już gimnazjów, zacznie
obowiązywać w całości nowy ustrój szkolny.
W związku z tym chciałbym zapytać Panią Minister o następujące sprawy.
1. Czy szkoły znajdujące się w okręgu toruńsko-chełmińskim są odpowiednio przygotowane do reformy edukacji?
2. Czy budynki oświatowe są odpowiednio dostosowane do przyjęcia
większej liczby uczniów i utworzenia większej liczby klas w związku ze
skumulowanym rocznikiem, czyli uczniami kończącymi III klasę gimnazjum
i VIII klasę szkoły podstawowej?
3. Czy kadra dydaktyczna oraz obsługa (woźne, sprzątaczki itp.) z likwidowanych gimnazjów będą miały zapewnione dalsze zatrudnienie w innych
placówkach oświatowych?
4. Czy będzie konieczność konstruowania planów tak, by praca szkół
odbywała się na 2 zmiany?
5. Czy podstawa programowa będzie mogła być realizowana w tych
szkołach w odpowiedni sposób?
6. Kiedy będą podane szczegóły dotyczące formy egzaminu maturalnego
według nowej podstawy programowej?
Z wyrazami szacunku
Przemysław Termiński

Odpowiedź
Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senatora RP Pana Przemysława
Termińskiego, złożone w dniu 14 grudnia 2018 r. na 68. posiedzeniu Senatu RP.
Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadając na pytania nr 1 i 2 uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji
Narodowej zapewniło organom prowadzącym wsparcie w początkowym okresie wprowadzania reformy oświaty.
Przede wszystkim, przekazano jednostkom samorządu terytorialnego w ramach
części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. i na 2018 r. – większe środki związane z reformą. Poziom finansowania przewidziany dla roku 2017 i roku 2018 był
wystarczający, aby pokryć wydatki bieżące systemu oświaty w nowym jej ustroju oraz
wystarczający, aby pokryć wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju. Uwzględniał on między innymi finansowanie wyższymi kwotami ucznia w szkole podstawowej
niż ucznia gimnazjum (klasa VII i VIII). Środki, które mogą zostać wykorzystane na
działania dostosowawcze, tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania
budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty
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administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju): w 2017 r. na kwotę 313 mln zł,
w 2018 r. – 148 mln zł, w 2019 r. – 243 mln zł, w 2020 r. – 243 mln zł.
Oprócz tych działań, Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie ze stroną samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło w 2017 r. i 2018 r. dodatkowy mechanizm wsparcia samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy
0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. Opracowane kryteria w sposób szczególny
wspierały samorządy w początkowym okresie wdrażania reformy edukacji. Cała kwota
rezerwy tej części subwencji na 2018 wyniosła 184,1 mln zł. Z czego dla jednostek
samorządu terytorialnego z okręgu toruńsko-chełmińskiego przekazano łączną kwotę
ok. 1,9 mln zł.
Warto przypomnieć, że ustalone wspólnie z reprezentantami organizacji samorządowych kryteria podziału rezerwy zawierały najważniejsze postulaty samorządów
związane ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji.
Jednym z priorytetów w 2018 roku było przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych/laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata, mamy na ten cel do przekazania w sumie 320 mln zł. W roku 2018
przekazano do Ministerstwa Finansów wnioski o przyznanie środków finansowych,
łącznie aż 1.556 jednostkom samorządu terytorialnego (uwzględniających 1.927 szkół
podstawowych), na łączną kwotę 66,4 mln zł.
W roku 2018 kontynuowane było wsparcie dla gimnazjów przekształcanych
w szkoły podstawowe, ale także gimnazjów przekształconych już w roku 2017. Pomoc
przeznaczona mogła być na doposażenie pomieszczeń, świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.
Na wydatki związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe przekazano
do realizacji wnioski na łączną kwotę 10,6 mln złotych.
Zostało rozszerzone także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół
i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach
o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń
szkolnych. Wyposażenie dodatkowych pomieszczeń ma za zadanie przeciwdziałać systemowi zmianowemu w szkołach. Z tego kryterium przekazano do realizacji Ministrowi Finansów wnioski samorządów na łączną kwotę 20,8 mln złotych.
Nadto, w 2018 roku MEN zrealizowało dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań
szkolnych i pozaszkolnych (68,1 mln zł), pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych (0,7 mln zł), dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli (13,2 mln zł), dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających
kształcenie w nowych zawodach (3 mln zł) oraz korekty z tytułu błędów statystycznych (1,3 mln zł).
Warto przypomnieć, że już w 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły
podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń
do nauki w meble) przekazało z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
około 53 mln zł.
Ponadto pragnę wskazać, że podział subwencji oświatowej na 2019 rok będzie
uwzględniał zwiększone wydatki samorządów związane z rekrutacją w roku 2019.
Algorytm podziału subwencji oświatowej przewiduje zmniejszenie liczebności uczniów
w gimnazjach oraz ich odpowiednie zwiększenie w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Dodatkowym źródłem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych z zakresu oświaty w roku 2019, w tym także na cele inwestycyjne będą
również środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przyznawane na podstawie zarządzeń wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz rezerwy celowych.
Dla przykładu w 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego pozyskały łącznie
36,9 mln zł z rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na
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inwestycje w infrastrukturę oświatową, m.in. na rozbudowę szkół i placówek. Z tego,
z rezerwy ogólnej na doinwestowanie samorządowych inwestycji w oświacie przeznaczono kwotę 32,4 mln złotych, zaś z rezerwy celowej w poz. 45 ujętej w ustawie budżetowej na 2017 r. – wykorzystano na ww. cele kwotę 4,5 mln złotych.
W roku szkolnym 2018/2019 jest 376.606 uczniów w VIII klasach szkoły podstawowej i 350.564 uczniów w III klasach gimnazjum. W sumie 727.170 absolwentów
szkoły podstawowej i gimnazjum wiosną 2019 r. przystąpi do oddzielnej rekrutacji.
Prognozuje się, że o miejsce do I klas liceów ogólnokształcących będzie ubiegać się
ok. 45% absolwentów (327 tys.), do I klas technikum ok. 40% absolwentów (291 tys.),
a do I klasy branżowej szkoły I stopnia – ok. 15% (109 tys.).
Ponadto prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie ogólnie, we wszystkich klasach ok. 652 tys. uczniów. Nie jest to sytuacja
nowa. Podobna liczba licealistów w polskich szkołach – 656 tys. – była w roku szkolnym 2009/2010.
Należy zauważyć, że roczniki uczniów urodzonych w 2003 i 2004 roku, czyli te,
które rozpoczną edukację w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej od 1 września 2019 to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego. W tych latach rodziło się zaledwie ok. 350 tys. dzieci rocznie. Te dwa roczniki odpowiadają jednemu
rocznikowi z wyżu demograficznego z lat 80.
Zjawisko niżu demograficznego jest dużym problemem. Od lat spada zarówno liczba uczniów w oddziałach (tzw. klasach), jak i średnia liczba uczniów w oddziale. Przykładowo, w roku szkolnym 2006/2007 liczba oddziałów w liceach wynosiła 25 tys.,
a średnio w oddziale było 29 uczniów. Już w roku szkolnym 2017/2018 było 18 tys.
oddziałów, a średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 26. Widoczny jest spadek
liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych usytuowanych w mniejszych ośrodkach miejskich prowadzonych lub dotowanych przez powiaty ziemskie.
Reforma systemu oświaty nie tylko podniesie jakość edukacji, ale jest ratunkiem przed niekorzystnymi skutkami niżu demograficznego Wiele liceów położonych
w mniejszych ośrodkach było dotychczas likwidowanych z powodu niżu. Większa liczba uczniów w mniejszych miastach pozwoli na zachowanie etatów dla nauczycieli,
a także uchroni szkoły przed ich likwidacją. Wzrost liczby uczniów przekłada się także
na wzrost kwoty przekazywanej w subwencji oświatowej. Natomiast większa liczba
uczniów w większych miastach jest szansą na podtrzymanie dynamicznego rozwoju.
Od 2000 roku liczba uczniów spadła o ok. 35%. Szkoły mają niewykorzystany
potencjał sal dydaktycznych. Ponadto może być on zwiększony przez zaadaptowanie
pomieszczeń po gimnazjach. Biorąc pod uwagę decyzje samorządów dotyczące przekształcenia gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych może zostać zwiększona o około 80 tys.
Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy
z samorządami. Przygotowujemy kompleksowy program wsparcia dla samorządów,
który będzie zawierał także komponent finansowy w postaci dodatkowych środków
z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na adaptacje dodatkowych pomieszczeń do nauki w szkołach ponadpodstawowych. W wielu szkołach część pomieszczeń jest w tej chwili nieużywana z powodu niżu demograficznego i może wystąpić konieczność ponownej adaptacji na potrzeby nowych oddziałów, m.in. poprawę
bazy noclegowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się poza miejscem
stałego zamieszkania. Zamierzamy wspierać utworzenie nowych miejsc noclegowych
w bursach i internatach w tych jst, które mają najwyższy wskaźnik wykorzystania
miejsc. Ten program wsparcia będzie konsultowany na początku 2019 roku ze stroną
samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Odnosząc się do pytania nr 3 uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzaną
reformą, w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), zawarte zostały regulacje zapewniające płynne przechodzenie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami
ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu, bez konieczności rozwiązywania
i ponownego zawierania umów o pracę, jak również rozwiązania mające na celu ochro-
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nę miejsc pracy nauczycieli. W przypadku gimnazjów ustawa przewiduje stopniowe
wygaszanie kształcenia w tych szkołach. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, np. poprzez przekształcenie dotychczasowego gimnazjum
w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły
podstawowej. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe
publiczne lub niepubliczne gimnazjum. W przypadku przekształcenia lub włączenia
gimnazjum do jednej z ww. szkół, nauczyciele dotychczasowego gimnazjum – w zależności od daty przekształcenia – stali się lub staną się z mocy prawa nauczycielami
ośmioletniej szkoły podstawowej.
Stosownie natomiast do art. 323 ww. ustawy w przypadku szkoły, do której
z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły
na rok szkolny 2019/2020 opracuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem
dotychczasowego gimnazjum. Zatem decyzję co do sposobu zorganizowania kształcenia w szkole podstawowej, do której włączone zostanie gimnazjum podejmuje wspólnie dyrektor dotychczasowego gimnazjum oraz dyrektor szkoły, do której gimnazjum
zostaje włączone.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że kształcenie uczniów w klasach 7 i 8 w ośmioklasowej szkole podstawowej w miejsce kształcenia w gimnazjach spowodowało wygenerowanie dodatkowej liczby oddziałów. Ma to związek z wielkością oddziału klasowego (mierzonego liczbą uczniów), który w gimnazjach (średnio 22,5) był dużo wyższy
niż w szkołach podstawowych (średnio 19,5). Od roku szkolnego 2017/2018 klasy VI
szkół podstawowych stały się klasami VII szkół podstawowych. Liczba oddziałów tych
klas jest większa od liczby oddziałów klas I gimnazjum, które zostałyby utworzone
(gdyby nie nastąpiło ich wygaszanie). Automatyczną konsekwencją powstania dodatkowych oddziałów jest konieczność zatrudnienia dodatkowych etatów nauczycieli.
Obserwujemy to, na podstawie danych z SIO według stanu na dzień 30 września
2017 r. Według tych danych liczba nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych wzrosła o 11.760 etatów (z 566.684 do 578.444 w obecnym
roku szkolnym), z tego w przedszkolach wzrost wyniósł 4.652 etatów, a w szkołach
i placówkach 7.107 etatów.
Analogiczny efekt nastąpił we wrześniu 2018 r. kiedy to powstały 8 klasy szkoły
podstawowej.
Kolejny efekt, który ma wpływ na zwiększenie zatrudnienia w szkołach jest zwiększająca się corocznie liczba uczniów niepełnosprawnych (we wrześniu 2017 r. ogółem liczba uczniów z orzeczeniami wzrosła o 5% w tym uczniów z autyzmem o 24%,
z niepełnosprawnością ruchową o 13%, z niepełnosprawnościami sprzężonym o 8%).
W wyniku przybywania uczniów z orzeczeniami następuje konieczność zapewnienia
adekwatnej do potrzeb ucznia specjalnej organizacji nauki i metod pracy w celu realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń. Konsekwencją tego jest zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w celu organizacji rozwijającego się w szkole kształcenia
specjalnego.
Jednocześnie informuję, że w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Informacje te udostępnia się na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.
Obowiązek ten sprzyja fluktuacji kadr i zapewnia nauczycielom informacje o wolnych
stanowiskach pracy.
Stosownie do art. 230 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7
ustawy – Prawo oświatowe, oraz z osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
zatrudnionymi w gimnazjum prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie
było możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia
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w gimnazjum, rozwiązywano z nimi stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Ponadto w ww. latach szkolnych do ww. pracowników, stosowano odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260). Oznaczało to, że pracownika niebędącego nauczycielem, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej
jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to
ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała tego pracownika, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców. Ponadto, w przypadku reorganizacji
jednostki pracownika niebędącego nauczycielem, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego
przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku.
Pracownik ten zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono
wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku przez okres 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym pracownik został przeniesiony na nowe
stanowisko.
Odnosząc się do pytania nr 4 uprzejmie informuję, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych decydują o organizacji tygodnia pracy we własnym
zakresie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została utworzona i rady pedagogicznej, natomiast w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, organizujących
praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z innymi podmiotami – także w porozumieniu z tymi podmiotami. Dyrektorzy szkół powiadamiają, przed rozpoczęciem ferii
letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy.
Co do pytania nr 5 należy zauważyć, że podstawa programowa określa obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania
wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw
programowych1.
Realizacja podstawy programowej jest warunkiem koniecznym, który musi być
spełniony, aby szkoła w ogóle funkcjonowała. Wypełnianie tego obowiązku podlega
nadzorowi pedagogicznemu2.
Natomiast sposób realizacji wymagań ustalonych w podstawie programowej, to
integralna sprawa szkoły.
Wynika to z faktu, iż nauczyciel, realizując program nauczania (dopuszczony do
użytku przez dyrektora szkoły), ma zagwarantowane prawo doboru takich metod nauczania i pomocy naukowych, jakie uzna za najwłaściwsze3, biorąc również pod uwagę możliwości i potrzeby edukacyjne uczniów oraz uwarunkowania szkoły.
W odniesieniu do pytania nr 6 uprzejmie informuję, że egzamin maturalny jest
przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47
ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy – Prawo oświatowe4, oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania5.
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 r. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej
szkoły II stopnia6. Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2018 r.
1
2
3
4
5
6

Art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 t.j.).
Art. 55 ust. 2, tamże.
Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 t.j.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Art. 44zzb ustawy o systemie oświaty.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej
szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467).
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Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać
od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:
– czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
– pięcioletniego technikum;
– dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.
Zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, która będzie obowiązywać od roku szkolnego
2019/2020, zostały określone w ustawie o systemie oświaty (rozdział 3b, art. 44zzb
– art. 44zzz)7.
W związku z tym, że pierwszy egzamin maturalny, zgodny z wymaganiami nowej podstawy programowej zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2022/2023,
szczegółowe warunki i sposób jego przeprowadzania zostaną określone w rozporządzeniu do ustawy o systemie oświaty, które zostanie przygotowane nie później niż do
końca 2020 r.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu

7

Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.

68. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r.

109

Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec 2017 roku ogłoszono, iż projekt modernizacji dworca kolejowo-autobusowego we Włocławku został umieszczony w „Programie inwestycji dworcowych na lata 2016–2023”, a wstępny harmonogram projektu
przewiduje jego realizację w latach 2020–2023. Remont ten jest oczekiwany
od kilku lat zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.
W związku z tym chciałbym zapytać Pana Ministra:
Czy znane są już dokładniejsze ustalenia w kwestii remontu, takie jak
termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych?
Jakie utrudnienia dla podróżujących będą wynikiem prac remontowych?
Jakie będą koszty prac i czy środki finansowe są zagwarantowane?
Czy w ramach remontu dworca jest też planowany remont peronów kolejowych oraz stanowisk autobusowych?
Czy zakłada się dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Z wyrazami szacunku
Przemysław Termiński

Odpowiedź
Warszawa, 12 marca 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Przemysława Termińskiego, złożone
podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., dotyczące modernizacji
dworca kolejowo-autobusowego we Włocławku informuję, że wstępny harmonogram
planowanej modernizacji dworca kolejowego we Włocławku zakłada przeprowadzenie
prac projektowych w 2019 r., a robót budowlanych w latach 2020–2022 (szacowany
termin udostępnienia dworca podróżnym: lipiec 2022 r.).
Na czas prowadzenia robót budynek dworca zostanie zamknięty, a pasażerom
udostępniony zostanie dworzec tymczasowy. Zaplecze placu budowy zostanie umiejscowione tak, aby zminimalizować niedogodności pasażerów i zoptymalizować dojście
na perony.
Program Inwestycji dla zadania „Przebudowa dworca kolejowego Włocławek” został zatwierdzony 21 stycznia br. przez Ministra Infrastruktury. Szacowana wartość
projektu wynosi ok. 16 mln zł netto, w tym ok. 10,4 mln zł netto dofinansowania.
Projekt obejmuje wyburzenie obecnego obiektu i budowę nowego budynku dworca kolejowego we Włocławku. Planuje się utworzenie dwóch części: dworca PKP SA
z poczekalnią, kasami, w tym kasami PKS i lokalami komercyjnymi dla obsługi ruchu
pasażerskiego oraz strefę PKS z wiatą autobusową. Obie części będą połączone wspólnym dachem. Szczegółowe rozwiązania powstaną na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i będą podlegały uzgodnieniom z interesariuszami projektu, w tym
z PKS, PKP PLK SA i władzami miasta.
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Planowana przebudowa dworca kolejowego Włocławek ma także na celu likwidację
barier architektonicznych i komunikacyjnych, zgodnie z wymogami TSI PRM, by nowy
budynek dworcowy był w pełni przyjazny osobom niepełnosprawnym.
Natomiast za modernizację linii kolejowych oraz peronów odpowiada zarządca infrastruktury kolejowej, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku, na linii kolejowej nr 18 realizowany jest ze środków
krajowych projekt pn. Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny,
który ze względu na ograniczone środki finansowe nie obejmuje aktualnie swoim zakresem przebudowy układu torowo-peronowego stacji Włocławek.
Obecnie w Spółce PKP PLK SA prowadzone są prace analityczne związane z nową
perspektywą finansową 2021–2027. Ich zakładanym efektem będzie lista projektów
inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Po zakończeniu prac
wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisują się w sieciowy i regionalny charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków. Niemniej jednak należy
mieć na uwadze, że ostateczna lista projektów będzie uwarunkowana dostępnością
środków finansowych oraz decyzjami na poziomie rządowym i regionalnym.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W październiku został ogłoszony Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, czyli Kolej +. Jego obecna forma obejmuje
20 projektów, z czego 2 dotyczą województwa kujawsko-pomorskiego.
Chciałbym zapytać, czy przy następnych etapach programu będą
uwzględniane także inne punkty w naszym regionie. Chodzi tu między innymi o infrastrukturę dworcową i peronową na stacjach, takich jak Włocławek,
Aleksandrów Kujawski, Otłoczyn, Brzoza Toruńska, Toruń Czerniewice, Toruń Kluczyki, a także elektryfikację szlaku Toruń Główny – Chełmża.
Pozwolę sobie również zapytać, w jaki sposób będą pozyskiwane środki na realizację programu, jak będą typowane kolejne projekty do realizacji
w ramach Kolei + oraz czy realizacja programu będzie wywoływać znaczące
utrudnienia w ruchu kolejowym.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Termiński

Odpowiedź
Warszawa, 12 marca 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Przemysława Termińskiego, złożone
podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 grudnia 2018 r., dotyczące Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + informuję, że
w ramach ww. przedsięwzięcia przewiduje się realizację inwestycji mających na celu
utworzenie połączeń kolejowych poszczególnych miejscowości o liczbie ludności powyżej 10 tys. osób z ośrodkami wojewódzkimi (w tym przywrócenie połączeń wcześniej
zlikwidowanych). Obecnie zidentyfikowanych jest 21 inwestycji w 20 lokalizacjach.
Realizacja inwestycji będzie możliwa na wniosek i przy współudziale finansowym
samorządu (min. 15% wartości projektu kwalifikującej się do wsparcia), co stanowi
obligatoryjny wymóg obecnie przygotowywanego Programu. Jednocześnie informuję,
że ww. zestawienie stanowi katalog otwarty i ewentualna decyzja co do realizacji dodatkowych zadań zostanie podjęta w zależności od dostępności środków finansowych
w ramach Programu.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego
skierowane do minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Szanowna Pani Minister!
Podczas konferencji prasowej w dniu 28 listopada br. ogłosiła Pani,
iż jest możliwość, aby program „Mama 4 plus” ruszył z dniem 1 marca
2019 r. W związku z tym programem chciałbym zadać następujące pytania.
Kto dokładnie będzie uprawniony do otrzymania świadczenia emerytalnego w ramach tego programu?
Z jakich przesłanek będzie można orzec o nieotrzymaniu tego świadczenia?
Jaki będzie katalog sytuacji, w których świadczenie „Mama 4 plus”
będą mogli otrzymywać także ojcowie?
W jaki sposób będzie można się ubiegać o to świadczenie? Czy będzie
konieczność złożenia wniosku, czy też odbywać się to ma na podstawie samego faktu wychowania co najmniej 4 dzieci?
Jaka będzie kwota tego świadczenia?
Z wyrazami szacunku
Przemysław Termiński

Odpowiedź
Warszawa, 3 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 19 grudnia 2018 r., znak:
BPS/043-68-1985/18, przy którym przekazano oświadczenie Senatora Przemysława
Termińskiego w sprawie programu „Mama 4 plus”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów przygotowany został projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, który ma na celu zapewnienie minimalnego dochodu osobom, które są niezdolne do pracy ze względu na wiek, nie
posiadają środków utrzymania, a urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej
czwórkę dzieci. Nowe świadczenie ma charakter pomocy społecznej i będzie finansowane z budżetu państwa.
W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie
do tej kwoty.
Natomiast w przypadku osoby, która nie ma prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie kwocie najniższej emerytury.
Odpowiadając szczegółowo na pytania Pana Senatora uprzejmie informuję, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – na wniosek osoby zainteresowanej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, w drodze decyzji administracyjnej, po zbadaniu, czy osoba zainteresowana spełnia wszystkie kryteria, określone w projektowanej regulacji.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która
urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka
albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.
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Kryteriami przyznania świadczenia rodzicielskiego będą:
– osiągnięcie wieku w przypadku matki wynoszącego co najmniej 60 lat, a ojca co
najmniej 65 lat,
– nieposiadanie niezbędnych środków utrzymania (oświadczenie wnioskodawcy
potwierdzające czy pozostaje on w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność
zarobkową, otrzymuje świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, posiada
gospodarstwo rolne albo zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, które
potwierdzają źródła osiąganych przychodów oraz ich wysokość),
– posiadanie obywatelstwa polskiego albo prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w przypadku obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub bycie cudzoziemcem legalnie
przebywającym na terytorium RP.
Świadczenie będzie mogło być przyznane osobom zamieszkującym na terytorium
RP i posiadającym, po ukończeniu 16 roku życia, centrum interesów osobistych lub
gospodarczych na terytorium RP przez okres co najmniej 10 lat.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że proponuje się by projektowane rozwiązania
weszły w życie z dniem 1 marca 2019 r. Z treścią dokumentu, jak również z przebiegiem prac nad nim można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie Rządowego Centrum
Legislacji – www.rcl.gov.pl, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Jerzego Wcisły,
Mieczysława Augustyna, Marka Borowskiego,
Barbary Borys-Damięckiej, Leszka Czarnobaja,
Roberta Dowhana, Jarosława Dudy,
Jerzego Fedorowicza, Piotra Florka,
Tomasza Grodzkiego, Wiesława Kiliana,
Kazimierza Kleiny, Bogdana Klicha,
Andrzeja Kobiaka, Władysława Komarnickiego,
Jana Filipa Libickiego, Grzegorza Napieralskiego,
Marii Pańczyk-Pozdziej, Mariana Poślednika,
Marka Rockiego, Jadwigi Rotnickiej,
Jana Rulewskiego, Sławomira Rybickiego,
Waldemara Sługockiego, Grażyny Sztark,
Przemysława Termińskiego, Piotra Wacha,
Barbary Zdrojewskiej, Piotra Zientarskiego
oraz Aleksandra Pocieja
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i raportu „Portfel statystycznego Polaka” przygotowanego przez Kantar Millward Brown, w ciągu
ostatnich 3 lat koszty utrzymania statystycznego obywatela wzrosły z ok. 1
tysiąca zł do blisko 1 tysiąca 600 zł. Można powiedzieć, że wzrost kosztów
życia wyssał już z portfeli obywateli całe 500+. Jednak największe podwyżki dopiero przed nami.
Polacy bombardowani są codziennie innymi, często wzajemnie wykluczającymi się informacjami na temat zakresu podwyżek cen energii elektrycznej, sfer, które będą nimi objęte, i sposobu rekompensowania wzrostu
kosztów dla poszczególnych podmiotów i grup społecznych. Niestety źródłem
dezinformacji są przede wszystkim członkowie rządu. Z wypowiedzi ministra, Pana Premiera i z dokumentów spółek energetycznych, docierających
do nas niemal równocześnie, wynika, że ceny energii wzrosną o 70%, 60%,
30%, o kilkanaście procent, a nawet – co stwierdził 12 grudnia Pan Premier –
nie wzrosną wcale. Które z tych informacji są prawdziwe?
Ciągle też dowiadujemy się, że owe podwyżki będą rekompensowane,
ale nie wiemy, w jaki sposób, w jakiej skali, przez jaki okres i kogo rekompensaty obejmą. W tym samym czasie, gdy z Ministerstwa Energii otrzymujemy sygnał, że na rekompensaty rząd przeznaczy ok. 4–5 miliardów zł, Ministerstwo Finansów informuje, że w budżecie na 2019 r. nie przewidziano
żadnych środków na rekompensaty. Jakby kpiąc z Polaków, minister energii
wyjaśnia, że specjalny fundusz rekompensat zasilą kwotą 1 miliarda zł te
same spółki energetyczne, które domagają się podniesienia cen energii. Ten
splot sprzecznych i nielogicznych wypowiedzi sugeruje wniosek, że ten rząd
rządzi już tylko teoretycznie.
Oczekujemy szybkiej i jednoznacznej informacji o tym, czy, a jeśli tak, to
w jakim zakresie, wzrosną ceny energii elektrycznej, jaka jest ich zasadność
i w jaki sposób będą one rekompensowane.
Składamy też do Pana Premiera wniosek o objęcie samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami, spowodowanych wzrostem
opłat środowiskowych. Samorządy w ustroju opartym na konstytucyjnej
zasadzie pomocniczości państwa pełnią rolę najbliższego obywatelom organu realizującego publiczne zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa,
dbałości o zdrowie, edukacji, prawa do mieszkania i wielu innych zadań.
Zapowiadane podwyżki powodują, że część tych zadań nie będzie wykonalna. Uważamy, że to obowiązkiem państwa jest wykonywanie przez
nasz kraj zobowiązań z tytułu dyrektyw środowiskowych, w tym dotyczących emisji gazów cieplarnianych, i przerzucanie obciążeń z tego tytułu na
samorządy nie znajduje uzasadnienia. Oczekujemy, że rząd przygotuje
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propozycje takich rekompensat dla samorządów. Dobrym miejscem na ich
skonfrontowanie z samorządami może być Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Jerzy Wcisła			
Mieczysław Augustyn		
Marek Borowski		
Barbara Borys-Damięcka
Leszek Czarnobaj		
Robert Dowhan			
Jarosław Duda			
Jerzy Fedorowicz		
Piotr Florek			
Tomasz Grodzki		
Wiesław Kilian			
Kazimierz Kleina		
Bogdan Klich			
Andrzej Kobiak			
Piotr Zientarski			

Władysław Komarnicki
Jan Filip Libicki
Grzegorz Napieralski
Maria Pańczyk-Pozdziej
Marian Poślednik
Marek Rocki
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Sławomir Rybicki
Waldemar Sługocki
Grażyna Sztark
Przemysław Termiński
Piotr Wach
Barbara Zdrojewska
Aleksander Pociej

Odpowiedź
MINISTRA ENERGII
Warszawa, 26 lutego 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone podczas 68. posiedzenia Senatu RP w dniu
14 grudnia 2018 r. przez senatora Jerzego Wcisłę wspólnie z innymi senatorami,
w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen
energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych, uprzejmie przesyłam następujące informacje
będące w kompetencji Ministra Energii.
Druga połowa 2018 roku była okresem szczególnym na rynku energii elektrycznej.
Było to związane głównie z zaobserwowanym w całej Europie zjawiskiem skokowego
wzrostu cen energii. Sytuacja ta wywołała niepokój wśród opinii publicznej. Gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz samorządy obawiały się znacząco wyższych
rachunków za energię w 2019 roku, co mogłoby spowodować obniżenie jakości życia
społeczeństwa, czy też spadek konkurencyjności przemysłu.
Warto zaznaczyć, iż wzrosty te są silnie związane z prowadzoną w Unii Europejskiej polityką klimatyczną. Głównym jej elementem jest system handlu przydziałami
emisji gazów cieplarnianych ustanowiony na obszarze UE dyrektywą 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. Nakłada ona obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2 przez instalacje spalania paliw. Cena uprawnień
do emisji CO2 w 2017 r. oscylowała na poziomie 5–6 €/t. W 2018 r. doszło to skokowego wzrostu cen uprawnień i we wrześniu 2018 r. ceny przekroczyły wartość 25 €/t,
czyli wystąpił wzrost o 400%. Ceny te spadły na kilkanaście tygodni, by znów pod
koniec grudnia 2018 r. przekroczyć wartość 25 €/t. Wzrost z 5 €/t na 25 €/t to wzrost
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kosztów wytwarzania energii o około 70-80 zł/MWh. Warto w tym miejscu zauważyć,
że w mojej opinii system handlu uprawnieniami do emisji CO2 w obecnym kształcie
nie do końca spełnia swój cel, a jednocześnie powoduje obniżenie konkurencyjności
całej Europy w stosunku do reszty świata. Potwierdzeniem tego stanu są najnowsze
dane Komisji Europejskiej (styczeń 2019 r.), które wskazują na relację pomiędzy cenami energii elektrycznej w UE i w innych obszarach świata.
Relacje te przedstawia poniższy wykres:
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Wykres: Detaliczne ceny energii elektrycznej dla przemysłu. Źródło: „Ceny i koszty
energii w Europie”, COM(2019) 1
Kwestia zapewnienia Polakom dostaw energii elektrycznej na akceptowalnym poziomie cenowym, została potraktowana w Ministerstwie Energii priorytetowo. Mimo
licznych problemów związanych z tym zagadnieniem pragnę poinformować, iż Ministerstwo Energii wypracowało rozwiązanie tego problemu. W wyniku podjętych działań w życie weszła ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538). Wprowadzona
regulacja jest rozwiązaniem kompleksowym, ponieważ polega na obniżce podatku,
obniżce opłat stałych oraz zapewnia brak wzrostów cen energii elektrycznej, przy zapewnieniu zrównoważenia interesu odbiorców i interesu spółek energetycznych.
Ten akt prawny dotyczy odbiorców końcowych, do których zalicza się gospodarstwa domowe, samorządy, przedsiębiorstwa, szpitale, hospicja, domy dziecka itp. Jest
to ustawa o najwyższym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Ustawa zakłada cztery interwencje mające na celu utrzymanie cen energii elektrycznej w roku 2019, na
poziomie z roku 2018. Pierwszym działaniem, które ma pozwolić na ustabilizowanie
cen energii elektrycznej w roku 2019 jest obniżenie podatku akcyzowego na energię
z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh. Drugim mechanizmem jest obniżenie opłaty przejściowej
dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%. Trzecią kluczową regulacją jest
wprowadzenie obowiązku zaoferowania w 2019 r. cen i stawek opłat brutto za energię
elektryczną na poziomie stosowanym w 2018 r. Ceny i stawki opłat mają być tak kalkulowane przez przedsiębiorstwa energetyczne, aby rachunki za energię elektryczną
nie wzrosły. W związku z tą regulacją wprowadzono mechanizm zwrotu utraconego
przychodu spółek obrotu (sprzedawców energii). Ostatnim, czwartym elementem zaproponowanego mechanizmu jest przeznaczenie ok. 1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emisyjność naszej gospodarki. Środki te zostaną
skierowane do Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji.
Dodatkowo ww. ustawa wprowadza obowiązek zmiany umów, które wprowadzały
podwyżki. Zmiany tych umów mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Ustawa ta
sprawi, że koszty zakupu energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. nie
wzrosną, ponieważ odbiorcy obciążani będą rachunkami z cenami na poziomie obowiązującym w 2018 r.
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Podstawowym źródłem finansowania wyżej wymienionych mechanizmów będą
środki pochodzące ze sprzedaży niewykorzystanej puli uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Komisja Europejska 5 grudnia 2018 r. wyraziła zgodę na sprzedaż uprawnień do emisji w ilości 55,8 mln ton CO2, a planowane przychody z tej sprzedaży to
ok. 5 mld zł (kwota ta nie jest objęta ustawą budżetową na 2019 r.). Dzięki temu polscy odbiorcy końcowi w 2019 roku unikną podwyżek cen energii elektrycznej.
Kolejnym źródłem finansowania będzie obniżenie wpływów do budżetu z tytułu
obniżki podatku akcyzowego o ok. 1,85 mld zł oraz zmniejszenie opłaty przejściowej
o ok. 2,2 mld zł. Całość interwencji liczona jest na ok. 9 mld zł, z czego 8 mld to
pieniądze, które zostaną u odbiorców energii elektrycznej, a ok. 1 mld zł zostanie
przeznaczone na inwestycje obniżające emisję, na czym również skorzystają polscy
obywatele.
Aby zapewnić jak najlepsze wdrażanie przepisów ustawy, Minister Energii powołał
Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej (Zarządzenie Ministra Energii z dnia 9 stycznia 2019 r.), składający się z przedstawicieli organizacji rządowych jak i pozarządowych.
Pragnę również zaznaczyć, że dnia 18 lutego 2019 r. do Sejmu RP wpłynął poselski
projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3217). Procedowana nowela doprecyzowuje kwestie, które mogły być niejasne dla odbiorców energii elektrycznej. W tym
miejscu warto wspomnieć o potwierdzeniu, że cena energii elektrycznej w 2019 r. dla
wszystkich odbiorców w kraju nie zwiększy się w porównaniu do ceny jaką płacili
w 2018 r. – niezależnie od rodzaju umowy zawartej z dostawcą. Ponadto propozycje
zawarte w projekcie nowelizacji są zgodne z oczekiwaniami sygnalizowanymi wcześniej
przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Na końcu pragnę wspomnieć, iż opisana wyżej regulacja nie jest jedynym działaniem podjętym w celu zapobieżenia wzrostom cen energii.
Poniżej lista innych podjętych przez Ministra Energii działań:
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.
2. Wprowadzenie zwiększonego obliga giełdowego – regulacja pozwoli na pełne
urynkowienie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Już na początku
2018 r. zwiększyliśmy obligo z 15% do 30%, lecz mimo tego wzrostu nadal
obserwowany był na Towarowej Giełdzie Energii SA stosunkowo niski poziom
płynności niektórych kontraktów. Ustawa wprowadzająca zwiększone obligo
giełdowe została w dniu 9 listopada 2018 r. uchwalona przez Sejm RP.
3. Wystąpienie do Komisarza ds. energii i klimatu Miguela Canete oraz Komisarz
ds. konkurencji Margrethe Vestager – w dniu 18 września 2018 r. 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 października 2018 r. Minister Energii wystosował pismo wzywające do zwołania
Komitetu ds. Zmian Klimatu i wprowadzenia bezpośredniego środka zaradczego zapobiegającego nadmiernemu wzrostowi cen uprawnień do emisji CO2.
5. Monitoring sytuacji na rynku – w strukturach Ministerstwa Energii został powołany wydział do bieżącej analizy sytuacji na rynku energii elektrycznej. Monitoringowi podlegają wolumeny i ceny transakcji w kontraktach terminowych
i w kontraktach spotowych na giełdzie oraz notowania cen uprawnień do emisji
CO2 na europejskich giełdach towarowych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ENERGII
Tadeusz Skobel
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
26 października br. wystąpiłem wspólnie z senator Grażyną Sztark do
ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z oświadczeniem senatorskim zawierającym kilka podstawowych pytań dotyczących tzw. konfiskaty rozszerzonej, w półtora roku po jej wejściu w życie.
Wprowadzenie tego instrumentu prawnego miało służyć bardziej skutecznej walce z przestępczością o charakterze mafijnym. Chodziło m.in.
o przestępstwa w zakresie wyłudzeń podatku VAT w ramach tzw. karuzel
podatkowych, w tym o przestępstwo z art. 258 k.k. (zorganizowana grupa,
związek przestępczy) lub o przestępstwo skarbowe w związku z art. 37 §1
pkt 5 k.k.s. (popełnienie przestępstwa skarbowego w zorganizowanej grupie
albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego). Miał
to być mechanizm pozwalający na przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa.
Byłem przekonany, że taką szczegółową odpowiedź otrzymam, gdyż
wielokrotnie w mediach słyszeliśmy zapewnienia, iż państwo nie jest już
„teoretyczne”, a wymiar sprawiedliwości może pochwalić się konkretnymi
danymi o skutecznej walce z przestępczością. Dlatego też ze zdziwieniem
zapoznałem się z odpowiedzią I zastępcy prokuratora generalnego (znak
PK I BP 053.193.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.), zgodnie z którą „system
tworzenia i przetwarzania danych przez Prokuraturę Krajową nie pozwala
na precyzyjne udzielenie informacji, a dane z systemów informatycznych
prokuratury nie mogą być uznane za wymogi wynikające z ustawy o statystyce publicznej”.
Takie stwierdzenie musi budzić niepokój, gdyż bardzo często z ust prominentnych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości słyszymy o danych
potwierdzających skuteczniejszą walkę z przestępczością, prowadzoną
przez obecny rząd. Czy zapewnienia te są wiarygodne i zgodne z ustawą
o statystyce publicznej? Z jakich systemów informatycznych te dane są pozyskiwane?
Wobec tego proszę Pana Premiera o odpowiedź na poniższe pytania, na
które nie uzyskałem odpowiedzi od podległego Panu ministra sprawiedliwości. Być może rząd dysponuje takimi danymi.
1. W ilu sprawach – i wobec ilu osób – dotyczących nieprawidłowości
w podatku od towarów i usług (VAT) zapadły w sądach w latach 2015–2018
prawomocne wyroki skazujące na bezwzględną karę pozbawienia wolności?
2. Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa z tytułu przepadku mienia
oraz zwrotu korzyści majątkowej w tego typu sprawach?
3. Ile wynosiła wartość zabezpieczonego mienia, a ile odzyskanego po wprowadzeniu „konfiskaty rozszerzonej” w sprawach poruszanych
w oświadczeniu?
Piotr Zientarski
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Odpowiedź
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 21 stycznia 2019 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Piotra Zientarskiego złożone podczas 68. posiedzenia Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r. o nr BPS/043-68-1987/18,
uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
Ad pyt. 1 oświadczenia senatorskiego:
Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dane statystyczne na temat prawomocnie
skazanych osób dorosłych według rodzajów przestępstw w cyklach rocznych za pośrednictwem bazy danych systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego.
Mając na uwadze powyższe uprzejmie przedstawiam w załączeniu dostępne dane
statystyczne, które dotyczą:
∙ liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych za wybrane przestępstwa w latach 2002–2017 (załącznik nr 1), z uwzględnieniem rodzaju orzeczonej kary
w latach 2015–2017 (załącznik nr 2).
Należy zauważyć, że dane analogiczne w zakresie prawomocnych skazań za rok
2018 dostępne będą w połowie bieżącego roku z uwagi na prowadzone obecnie prace
analityczno-weryfikacyjne.
Ad pyt. 2 oświadczenia senatorskiego:
Ministerstwo Sprawiedliwości posiada dane statystyczne na temat liczby skazanych, wobec których orzeczono przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych za
lata 2015–2017 (załącznik nr 3), natomiast nie gromadzi danych statystycznych na
temat kwot, jakie wpłynęły na rachunki Skarbu Państwa z tytułu przepadku mienia
lub zwrotu korzyści majątkowej w związku ze sprawami, o których mowa w oświadczeniu Pana Senatora.
Jak zostało zaznaczone przy odpowiedzi na wcześniejsze pytanie Pana Senatora,
dane analogiczne za rok 2018 dostępne będą w połowie bieżącego roku z przyczyn
wskazanych powyżej.
Ad pyt. 3 oświadczenia senatorskiego:
Dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 768) sąd może orzec przepadek
mienia sprawcy jeżeli pochodziło ono z przestępstwa lub służyło do jego popełnienia
lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Instytucja konfiskaty rozszerzonej, po wprowadzeniu zmian w systemie prawa, została do końca 2017 roku zastosowana w 564
przypadkach, co pozwoliło zabezpieczyć mienie na łączną kwotę zabezpieczeń na poziomie 565 601 163,16 złotych.
Należy podkreślić, jak w odpowiedzi na wcześniejsze pytania Pana Senatora, że
dane za 2018 rok nie mogą zostać podane ze względu na prowadzone prace analityczno-weryfikacyjne.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
Ministra Sprawiedliwości
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Łukasz Piebiak
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