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Oświadczenie senatora Bogdana Borusewicza

skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Dlaczego pan Krzysztof Brzózka został zwolniony z Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którą kierował od 12 lat?

Bogdan Borusewicz

Oddowiedd�

Warszawa, 06 sierpnia 2019 r. 
 
Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Bogdana Borusewicza, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2019 r., uprzej-
mie proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

W odniesieniu do odwołania Pana Krzysztofa Brzózki z pełnienia funkcji dyrektora 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uprzejmie informuję, 
że kwestie związane z prowadzeniem polityki kadrowej na kierowniczych stanowi-
skach w jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia, należą do wyłącznej kompeten-
cji Ministra Zdrowia. Wskazać należy, że powyższe odwołanie odbyło się na podstawie 
art. 3 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. 
zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora Pań-
stwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Z poważaniem  
 
z upoważnienia  
MINISTRA ZDROWIA  
Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jerzy Czerwińskiego

skierowane do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka

Szanowny Panie Ministrze!
Urząd, którym Pan kieruje, zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy oso-

bom, które, mówiąc ogólnie, zostały pokrzywdzone przez historię. Polska hi-
storia, szczególnie czasy II wojny światowej i lata bezpośrednio powojenne, 
działania wojenne, okupacja, deportacje, wypędzenia, siłowe wprowadza-
nie tzw. władzy ludowej do naszego kraju – wszystko to zostawiło trwały 
ślad w naszym narodzie.

Państwo polskie w istotny sposób pomaga wszystkim pokrzywdzonym, 
dotkniętym wojną i jej skutkami: kombatantom, osobom represjonowanym, 
wdowom i wdowcom po nich, deportowanym do pracy przymusowej, żołnie-
rzom zastępczej służby wojskowej, niewidomym ofiarom działań wojennych, 
inwalidom wojennym. Niestety przepisy dotyczące pomocy są porozrzucane 
po różnych ustawach. Zakres pomocy jest różny dla różnych kategorii po-
krzywdzonych. Dodatkowo jej formy często nie są już zgodne z oczekiwania-
mi poszczególnych grup adresatów ze względu na upływ czasu i zmianę wa-
runków społecznych. Te fakty rodzą wśród osób uprawnionych niepotrzebne 
niesnaski i pretensje.

Zaznaczyć trzeba też, że corocznie na potrzeby realizowane przez urząd 
przeznaczane są środki ze specjalnej rezerwy celowej. Nie są one jednak 
zużywane w całości – część finansów z tej rezerwy po jej rozwiązaniu wraca 
do budżetu państwa.

Panie Ministrze, czy nie czas już na ujednolicenie w formie jednej ustawy 
przepisów dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym w trakcie II wojny 
światowej, a także na zrównanie uprawnień poszczególnych grup, ich ure-
alnienie i oczywiście podwyższenie świadczeń? Za tym ostatnim przemawia 
fakt szybkiego zmniejszania się liczby osób uprawnionych ze względu na 
ich wiek. A przecież środków na ewentualne podwyżki świadczeń nie bra-
kuje. Ten postulat odpowiedniego docenienia osób pokrzywdzonych przez 
obydwu najeźdźców i okupantów Polski ma znaczenie tym większe akurat 
teraz, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Państwo polskie słusznie domaga się wypłacenia należnych Polsce re-
paracji wojennych oraz odszkodowań dla swoich obywateli od sprawców II 
wojny światowej. Godne potraktowanie przez swoje państwo, przez swoją 
ojczyznę Polaków pokrzywdzonych przez historię może stać się dodatkowym 
argumentem w dyskusji, którą Polska będzie toczyć z następcami prawnymi 
agresorów II wojny światowej.

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Czerwiński

Oddowiedd�

Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.  
 
Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 
w związku z pismem Marszałka Senatu z dnia 15 lipca 2019 r. (BPS/043-82-

2322/19, dotyczącym kwestii poruszanych w oświadczeniu Pana Senatora Jerzego 
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Czerwińskiego złożonym podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca br., 
przedstawiam stanowisko Urzędu. 

Na początku chciałbym podnieść, że środki rezerwy celowej, z której finansowane 
są niektóre świadczenia wypłacane przez Urząd, dotyczą wypłat dokonywanych wy-
łącznie dla beneficjentów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. W 2018 r. 
w budżecie zaplanowano tę rezerwę w wysokości 75 mln zł, wydatkowaliśmy kwotę 
44 mln zł – zatem niewykorzystana jej część wyniosła 31 mln zł. Należy jednak zauwa-
żyć, że wraz ze wzrostem liczby beneficjentów ustawy o działaczach... niewykorzysta-
na część rezerwy corocznie maleje i nie przewidujemy zmiany tego trendu w latach 
kolejnych. 

Jednak nawet owe 31 mln zł stanowi niewiele ponad 2% rocznych wydatków pań-
stwa na świadczenia dla kombatantów, inwalidów wojennych, ofiar represji wojen-
nych i okresu powojennego oraz wdów/wdowców po nich pozostałych. 

Zatem teza postawiona przez Pana Senatora J. Czerwińskiego, iż skoro Urząd nie 
wykorzystuje rezerwy celowej w całości, to środków na podwyższenie świadczeń dla 
różnych grup nie brakuje, wydaje się nieco zbyt daleko idąca. Przeznaczenie bowiem 
owych 31 mln na świadczenia dla innych grup społecznych (nawet gdyby to było 
prawnie dopuszczalne), przyniosłoby im wzrost świadczeń w wymiarze zaledwie sym-
bolicznym. 

Trzeba również zauważyć, ze pewne zróżnicowanie świadczeń dla wymienionych 
wyżej grup społecznych ma swoje źródło w Konstytucji RP. Zgodnie bowiem z jej art. 
19 „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, 
zwłaszcza inwalidów wojennych”. Wynika z tego jasno, że świadczenia dla tych dwóch 
grup społecznych winny mieć szerszy zakres niż świadczenia dla ofiar wojny, które 
w walce o niepodległość udziału nie brały. Dlatego stworzenie jednej "metaustawy", 
regulującej kompleksowo jednakowo kwestię świadczeń dla kombatantów i wszyst-
kich osób represjonowanych z lat 1939–1956 nie jest możliwe. 

Nie oznacza to jednak, że nie można zwiększać zakresu świadczeń i przywilejów 
w ramach już istniejących ustaw dla poszczególnych grup społecznych. W ostatnim 
czasie osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy uzy-
skały dwa istotne uprawnienia, którymi są: możliwość otrzymania dodatkowej pomo-
cy pieniężnej od Szefa UdSKiOR, a także możliwość uzyskania świadczeń opieki zdro-
wotnej poza kolejnością (do czego zresztą Pan Senator J. Czerwiński walnie się przy-
czynił). Z kolei represjonowani politycznie żołnierze służby zastępczej od kilku miesię-
cy są w zasadzie zrównani z osobami represjonowanymi, o których mowa w ustawie 
kombatanckiej (dzięki czemu pobierają wyższe świadczenia pieniężne, mogą otrzymać 
od Szefa UdSKiOR dodatkową pomoc pieniężną, a także korzystać ze świadczeń opie-
ki zdrowotnej poza kolejnością). Zapewne w kolejnych latach proces ujednolicania 
świadczeń będzie dalej postępował, przy czym jego granicę powinny wytyczać finanso-
we możliwości państwa i wspomniany wyżej zapis Konstytucji. 

Łączę wyrazy szacunku 
 
Jan Kasprzyk
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

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

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zwrócenie szczegól-

nej uwagi na postulaty przedstawicieli ośrodków akademickich, w których 
kształceni są pedagodzy specjalni.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wyklucza możli-
wość realizowania w formie studiów niestacjonarnych kierunku: pedagogika 
specjalna. Konsekwencją ww. przepisu może być w przyszłości brak specja-
listów w tej dziedzinie.

Do projektu zgłoszono wiele zastrzeżeń, w tym ze strony pedagogów spe-
cjalnych, którzy wskazują, że proponowana w nowelizacji minimalna liczba 
godzin dla kierunku pedagogika specjalna (2700 godz.) jest niemożliwa do 
zrealizowania na studiach jednolitych niestacjonarnych magisterskich (czas 
i koszty). Może przyczynić się to do rezygnacji z realizacji kształcenia w ww. 
formie na polskich uczelniach. Jednocześnie środowiska te podkreślają, że 
godziny ograniczono już na studiach podyplomowych i ten sam proces może 
nastąpić analogicznie w przypadku studiów niestacjonarnych. 

Kolejnym prawie niemożliwym do realizacji działaniem jest przeprowa-
dzenie 30 godzin zajęć z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicz-
nego dla nauczycieli przedmiotowych. Materiał dotyczący dzieci o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych jest dużo obszerniejszy – nie jest możliwe, 
aby przedstawić go w ciągu 30 godzin.

W związku z powyższym wnoszę o analizę planowanej nowelizacji i po-
chylenie się nad problematyką kształcenia pedagogów specjalnych w dal-
szej pracy nad ww. przepisami.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 06 sierpnia 2019 
 
Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Roberta Dowhana złożone podczas 82. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r. uprzejmie przekazuję następujące 
wyjaśnienia. 

Od dnia I października 2019 r. będzie obowiązywał nowy standard kształcenia 
nauczycieli – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 
2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela, które zostało wydane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, 
na podstawie upoważnienia zawartego w art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Załącz-
nik nr 3 do rozporządzenia będzie mial zastosowanie do kształcenia przygotowującego 
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do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy 
i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

W ww. rozporządzeniu (w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 2 dotyczącym 
kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna”), na skutek uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień mię-
dzyresortowych, 

procesie opiniowania i konsultacji publicznych, dodano regulację, zgodnie z którą 
program studiów, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do 
wykonywania zawodu nauczyciela, może określać dla studiów prowadzonych w for-
mie niestacjonarnej mniejszą liczbę godzin zajęć, jeżeli zapewnia osiągnięcie takich 
samych efektów uczenia się jak na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej (pkt 
1.5 – załącznik nr 2 oraz pkt 1.4 załącznik nr 3). 

W odniesieniu natomiast do kwestii dotyczącej kształcenia przyszłych nauczycieli 
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych uprzejmie wyjaśniam, że problematy-
ka specjalnych potrzeb edukacyjnych została uwzględniona w nowym standardzie 
kształcenia nauczycieli, zarówno w ww. załącznikach nr 2 3 do rozporządzenia, jak 
i w załączniku nr l, który będzie miał zastosowanie do kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przed-
miotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzą-
cego zajęcia i nauczyciela psychologa. 

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przy-
gotowanie merytoryczne oraz przygotowanie pedagogiczne. W załączniku nr l przygo-
towanie pedagogiczne obejmuje: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (mini-
mum 210 godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych), podstawy dydaktyki i emisji gło-
su (minimum 60 godzin zajęć) oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przed-
miotu/prowadzenia zajęć (minimum 270 godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, 
dla przedmiotu nauczanego/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpod-
stawowej; 150 godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, dla przedmiotu naucza-
nego/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo w szkole ponadpodstawowej). 
Problematyka specjalnych potrzeb edukacyjnych mieści się w ramach przygotowania 
pedagogicznego; nie została wydzielona zatem w załączniku nr l jako osobna grupa 
zajęć. Zgłaszany w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji 
publicznych postulat dotyczący wydzielenia problematyki specjalnych potrzeb edu-
kacyjnych w formie oddzielnych zajęć został poddany ocenie eksperckiej. Z uwagi na 
fakt, że opis efektów uczenia się w załączniku nr l do rozporządzenia w pełni uwzględ-
nia tę problematykę, kwestię wydzielenia w formie odrębnych zajęć tej czy innej gru-
py efektów uczenia się pozostawiono do autonomicznej decyzji uczelni realizujących 
kształcenie. 

Natomiast problematyka specjalnych potrzeb edukacyjnych została wydzielona 
jako osobna grupa zajęć w załączniku nr 2 dotyczącym kształcenia nauczycieli przed-
szkola i klas I-lll szkoły podstawowej – grupy zajęć: F. "Dziecko lub uczeń ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w klasach l-lII szkoły podstawowej" 
(minimalna liczba godzin zajęć – 120) oraz G. "Organizacja pracy przedszkola i szkoły 
z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultura przedszkola i szkoły, 
w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nie-
pełnosprawnościami" (minimalna liczba godzin zajęć – 60). Podobnie załącznik nr 3 
dotyczący kształcenia na kierunku "pedagogika specjalna" przewiduje osobny zakres 
dotyczący edukacji włączającej – grupa zajęć D. "Edukacja włączająca" (minimalna 
liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych – 510). 

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA  
Podsekretarz Stanu 
dr hab. Sebastian Skuza
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

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

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

wanej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Zakres proponowanych w tej chwili zmian jest niewystarczający, a sys-

tem PAN wymaga obecnie szczegółowej reformy. Słuszny jest nowy przepis 
wyrównujący płace naukowców akademii względem płac uniwersyteckich 
pracowników naukowych. Jednocześnie dużym ułatwieniem jest planowa-
ne wprowadzenie regulacji dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosz-
tów uzyskania przychodów wobec całości wynagrodzenia osoby pracującej 
w PAN. Projekt zakładał jednak więcej zmian. Odnosił się m.in. do mecha-
nizmu sprawowania kontroli zarządczej nad instytutami Polskiej Akademii 
Nauk, a także związanych z tym procedur odwoławczych. Środowisko aka-
demii wyraża chęć współpracy przy tworzeniu kompleksowej reformy sys-
temu PAN.

Wobec powyższego wnoszę o analizę planowanej nowelizacji i pochyle-
nie się nad pozostałymi postulatami w dalszej pracy nad wskazanymi prze-
pisami.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�

Warszawa, 29.07.2019 r. 
 
Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Roberta Dowhana na 

82. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca br., w sprawie nowelizacji ustawy o Polskiej 
Akademii Nauk, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia. 

Projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, przekazany do konsulta-
cji publicznych w kwietniu br., powstał wc współpracy z Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów, w wyniku zaleceń Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzonej kontroli 
pt. Wynagradzanie osób kierujących instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk 
w latach 2014-2017 i obejmował regulacje ukierunkowane na wzmocnienie nadzoru 
Prezesa Akademii nad instytutami naukowymi PAN. 

Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projekt nowelizacji skierowany do 
prac parlamentarnych został ograniczony do najbardziej istotnych dla pracowników 
naukowych kwestii związanych z wynagrodzeniem i kosztami uzyskania przychodu, 
niebudzących wątpliwości uczestników procesu konsultacji. 

Pragnę podkreślić, że reforma Polskiej Akademii Nauk będzie jednym z kluczowych 
zadań resortu szkolnictwa wyższego i nauki w nadchodzącej kadencji. Jak wielokrotnie 
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podkreślano – nowa ustawa o Polskiej Akademii Nauk powstawać będzie, podobnie 
jak Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w dialogu ze środowiskiem naukowym, 
który jest niezbędnym warunkiem powodzenia planowanej reformy, z uwzględnieniem 
kwestii odpowiedniego nadzoru. 

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
dr hab. Sebastian Skuza
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej  
Bożeny Borys-Szopy

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym odnieść się do plano-

wanych zmian w kodeksie pracy, polegających na poszerzeniu katalogu 
przyczyn dyskryminacji pracownika.

Rzeczona nowelizacja przepisów zawiera pewną niespójność. Z kodeksu 
pracy usunięte zostaną: z art. 113 sformułowanie „a także ze względu na” 
oraz z art. 183a §1 sformułowanie „a także ze względu na”; niestety w propo-
nowanej nowelizacji pierwszy z tych zwrotów nadal pozostawiono w art. 94 
pkt 2b kodeksu pracy. W związku z tym nowelizacja będzie niespójna. 

Zmiany prawne mogą jednocześnie przyczynić się do powstania wielu 
pozwów przeciwko pracodawcom – zniwelowanie sformułowań pozostawia 
bowiem otwarty katalog możliwości uznania pewnych działań za dyskry-
minację. Pozostawiony przepis art. 94 pkt 2b k.p. określa zamknięty kata-
log, który został jednocześnie rozszerzony poprzez usunięcie tych zapisów 
z art. 11 oraz art. 18. Analogicznie zarówno pracownik, jak i pracodawca 
nie mogą precyzyjnie odwołać się do przepisów dotyczących dyskryminacji 
zawartych w kodeksie pracy.

W związku z tym wnoszę o ponowne przeanalizowanie proponowanych 
zmian pod kątem konsekwencji prawnych wynikających z ich wprowadze-
nia.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE RODZINY 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 
Warszawa, 9.08.2019 r. 
 
Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Roberta Dowhana złożonym podczas 

82. posiedzenia Senatu RP w sprawie zmian w Kodeksie pracy, polegających na posze-
rzeniu katalogu przyczyn dyskryminacji pracownika – przesłanym przy piśmie z dnia 
15 lipca br., znak: BPS/043-82-2325/19 – uprzejmie informuję, że wskutek nowe-
lizacji dokonanej ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043) zmienione zostanie brzmienie m.in. 
art.113 i art. 183• §1 Kodeksu pracy.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu tej ustawy zmiany mają na celu stworze-
nie otwartego katalogu przesłanek uznawanych za dyskryminację. Zmiana polega na 
wykreśleniu z ww. przepisów sformułowania odpowiednio „a także ze względu na” 
oraz „a także bez względu na”, co spowoduje, że każde nieuzasadnione obiektywnymi 
przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. 
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Jednocześnie ww. ustawa nie znowelizowała art. 94 Kodeksu pracy, zawierającego 
katalog obowiązków pracodawcy w zakresie pkt 2b.

W związku z powyższym należy zauważyć, że zakładany przez projektodawcę sku-
tek prawny zostanie osiągnięty z dniem 7 września br. dzięki nowelizacji samych tylko 
art. 113 i art. 183a• §1 Kodeksu pracy. Z tym dniem każde nieuzasadnione obiektywny-
mi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskrymina-
cję, skutkiem czego na pracodawcę zostanie przerzucony ciężar dowodu w sprawie (na 
podstawie art. 183b §l Kodeksu pracy), a ponadto pracownikowi będzie przysługiwało 
roszczenie odszkodowawcze (na podstawie art. 183d Kodeksu pracy).

Brak nowelizacji art. 94 pkt 2b Kodeksu pracy nie będzie miał wpływu na wy-
stąpienie tych skutków. Konsekwencje naruszenia zakazu dyskryminacji pracownika 
przez pracodawcę określone są bowiem w przepisach zawartych w rozdziale IIa Działu 
pierwszego Kodeksu pracy, dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu.

Należy także stwierdzić, że przepis art. 94 Kodeksu pracy zawiera otwarty, a nie 
zamknięty katalog obowiązków pracodawcy, na co wskazuje użyte w nim sformu-
łowanie "w szczególności". Przepis ten jest wtórny wobec szeregu innych przepisów 
w Kodeksie pracy, nakładających na pracodawcę konkretne obowiązki. Samo naru-
szenie tego przepisu nie jest sankcjonowane – w szczególności przepisy Kodeksu pra-
cy o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika zawarte w art. 
281–283 nie odwołują się do brzmienia art. 94 Kodeksu pracy, ale zawierają katalogi 
konkretnych wykroczeń, podlegające karze grzywny (od 1000 zł do 30 000 zł).

Niemniej jednak należy stwierdzić, że brzmienie art. 94 pkt 2b Kodeksu pracy 
powinno być spójne z brzmieniem art. 113 i art. 183a §1 Kodeksu pracy. W związku 
z tym przy okazji najbliższej nowelizacji tego przepisu zostanie do niego wprowadzona 
zmiana, polegająca na usunięciu wyrazów „a także ze względu na”.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan za 
satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Z poważaniem  
 
Stanisław Szwed
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego  
Zbigniewa Ziobry oraz do minister przedsiębiorczości i technologii  

Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań mają-

cych na celu usprawnienie systemu składania rocznych raportów do KRS.
Z największymi problemami borykają się w chwili obecnej spółki prze-

kształcone w trakcie roku. Napotykają one trudności w wysyłce sprawoz-
dań poprzez elektroniczny system Repozytorium Dokumentów Finansowych.  
E-sprawozdanie finansowe wysyłane za pomocą płatnego portalu S24 w ta-
kich wypadkach również często jest odrzucane. Problemy występują przy 
weryfikacji podpisów, a także przy datach, kiedy spółka ulegała przekształ-
ceniu – błąd polega na braku w systemie dat wskazujących okres istnienia 
spółki. Jest to obecnie duże utrudnienie dla właścicieli spółek, dla których 
system e-sprawozdań miał być znacznym ułatwieniem.

Wobec powyższego wnoszę o pochylenie się nad wskazanymi proble-
mami w systemie, zdając sobie sprawę z tego, że jest on stosunkowo nowy 
i cały czas udoskonalany.

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

 
Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

W odpowiedzi na złożone przez Senatora Roberta Dowhana oświadczenie nr 
BPS/043-82-2326-MS/19 złożone na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2019 r. 
uprzejmie informuję, że problem ze składaniem dokumentów finansowych przez spół-
ki przekształcone w trakcie roku wynikał ze sposobu walidowania w systemie Repo-
zytorium Dokumentów Finansowych daty początkowej okresu, za jaki dokument ma 
być złożony. Założenia przyjęte przy budowie systemu w celu ograniczenia błędów do-
konywanych przez użytkowników przy wypełnianiu formularzy w systemie RDF były 
takie, aby data ta nie była wcześniejsza niż data rejestracji podmiotu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Powodowało to jednak faktyczne problemy dla podmiotów prze-
kształconych, które nie miały możliwości złożenia dokumentów finansowych sporzą-
dzonych za okres rozpoczynający się jeszcze przed wpisem do rejestru spółki powsta-
łej w wyniku przekształcenia.

W związku z powyższym podjęto czynności zmierzające do modyfikacji systemu 
teleinformatycznego obsługującego Repozytorium Dokumentów Finansowych polega-
jące na usunięciu blokady daty początkowej okresu sprawozdawczego na dowolną 
datę (może to być data wcześniejsza niż data rejestracji) dla wszystkich spółek han-
dlowych. Przewidujemy wdrożenie produkcyjne zmodyfikowanej wersji systemu RDF 
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i S24, za pomocą których użytkownicy mogą złożyć dokumenty finansowe do Repozy-
torium Dokumentów Finansowych, w pierwszej połowie sierpnia 2019 roku. 

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w okresie 15 miesięcy działania 
systemu RDF, tj. od jego uruchomienia, przedsiębiorcy zamieścili w systemie ponad 
2 500 000 dokumentów finansowych.

Marcin Romanowski 
PODSEKRETARZ STANU

Oddowiedd�  
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I TECHNOLOGII

 
Warszawa, 26 lipca 2019 r.

Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w nawiązaniu do pisma z dnia 15 lipca 2019 r. (BPS/043-82-2326-MPT/19) oraz 

oświadczenia senatora RP – Pana Roberta Dowhana z dnia 12 lipca 2019 r., uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Problematyka funkcjonowania elektronicznego systemu Krajowego Rejestru Sądo-
wego pozostaje w całości w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości. Opisane 
w oświadczeniu kłopoty związane z przekazywaniem do Repozytorium Dokumentów 
Finansowych elektronicznych sprawozdań finansowych przez spółki powstałe w wy-
niku przekształcenia nie są konsekwencją wadliwej treści regulacji, lecz błędu w sys-
temie informatycznym eKRS.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało informację prasową1, z której wynika, 
że najprawdopodobniej jeszcze przed końcem lipca ma zostać wprowadzona zmiana, 
która pozwoli na złożenie przez przekształcone spółki rocznego sprawozdania finanso-
wego za okres wcześniejszy od daty rejestracji spółki osobowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Przedsiębiorczości i Technologii nie 
będzie podejmował i prowadził prac w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem

z up. MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I TECHNOLOGII 
Marcin Ociepa 
Sekretarz Stanu

1 Artykuł pt. „Resort sprawiedliwości naprawia system do składaniae-sprawozdań” w Dzienni-
ku Gazeta Prawna nr 143/2019.
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań mają-

cych na celu weryfikację sprzedaży leków przez internet.
Obecnie w sieci dostępne są wszelkiego rodzaju medykamenty. Dotych-

czas większość z nich stanowiły suplementy diety, jednak od jakiegoś czasu 
zaczęły pojawiać się tam preparaty onkologiczne, antybiotyki czy leki na 
astmę. Coraz więcej pacjentów trafia do lekarzy w wyniku zażycia podróbek 
lub niewłaściwego dawkowania leków. Podrabiane są leki, które są drogie 
w aptekach. Proceder występuje coraz częściej, a strony ww., na których ofe-
rowana jest sprzedaż, rejestrowane są za granicami Polski. Służby nie mają 
odpowiednich uprawnień do zamykania stron internetowych czy usuwania 
ogłoszeń. Drugą kwestią jest weryfikacja przesyłek, w których znajdują się 
leki – nie ma fizycznej możliwości sprawdzenia każdej z nich – nadanych 
przez zagranicznego i prywatnego sprzedawcę.

Wobec powyższego wnoszę o przedstawienie działań lub planu działań 
ministerstwa mających na celu ograniczenie występowania tego typu sytu-
acji. 

Jednocześnie nadmieniam, że same regulacje prawne nie są w stanie 
całościowo zniwelować problemu. Czy więc ministerstwo planuje adekwatne 
działania profilaktyczne (edukacyjne) w tym zakresie?

Z poważaniem 
Robert Dowhan

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

 
Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r., dotyczące sprzedaży leków przez 
Internet, Minister Zdrowia poniżej przedstawia następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 499) dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostęp-
ne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez 
przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczo-
ne jest wiekiem pacjenta. Podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo punkt 
apteczny, które trudnią się wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych mają obo-
wiązek zgłosić informacje dotyczące tej działalności, do właściwego miejscowo woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego nie później niż na 14 dni przed planowanym 
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rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Obrót przez uprawnione 
placówki jest nadzorowany przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną (PIF).

Działalność w zakresie sprzedaży internetowej prowadzoną przez nieuprawnione 
podmioty (tj. inne niż ww. apteki) należy uznać za nielegalną. Wykrywanie i karanie 
tego procederu pozostaje poza gestią zarówno Ministra Zdrowia jak i PIF, leży ona 
w kompetencjach Policji i Prokuratury.

Z nadesłanego do Ministerstwa Zdrowia sprawozdania z działalności zespołu ds. 
fałszowania i nielegalnego obrotu produktami leczniczymi oraz innymi sfalszowany-
mi, produktami spełniającymi kryteria produktu leczniczego wynika, że ze strony Po-
licji podejmowano działania w obszarze monitoringu adresów stron internetowych, 
ogłoszeń zamieszczanych na serwisach ogłoszeniowych oraz aukcjach internetowych 
w związku z zauważalną stałą tendencją wykorzystania sieci Internet do popełniania 
tego typu przestępstw. Z danych liczbowych wynika, iż w roku 2018 prowadzonych 
było ponad 1000 postępowań.

Z poważaniem

Maciej Miłkowski 
PODSEKRETARZ STANU
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

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

Do mojego biura senatorskiego zwracają się osoby, które uzyskały dy-
plomy ukończenia wyższych uczelni w krajach, które nie mają podpisanej 
z Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów. 
Moi rozmówcy wskazują na problemy w uzyskaniu pracy zgodnej z osiąg-
niętym wykształceniem. 

Proszę o informację dotyczącą postępowania w takiej sytuacji oraz 
ewentualnych opłat związanych z procedurą uznania dyplomu ukończenia 
studiów wyższych.

Jan Maria Jackowski

Oddowiedd�

Warszawa, 12 sierpnia 2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Jana Marię Jackow-

skiego na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2019 r. uprzejmie proszę o przyję-
cie poniższego stanowiska w sprawie uznawania zagranicznych dyplomów szkół wyż-
szych oraz kwalifikacji zawodowych. 

Sposób uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych na obszarze państw 
członkowskich Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w jednym z państw członkow-
skich określają przepisy unijne. Głównym aktem prawnym regulującym ten obszar 
jest dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 
22, z późn. zm.), która umożliwia obywatelom państw członkowskich UE, EFTA oraz 
Szwajcarii wykonywanie zawodu regulowanego lub działalności w państwie członkow-
skim innym niż to, w którym uzyskali kwalifikacje zawodowe. 

Co do zasady automatycznie uznawane są nabyte w Unii Europejskiej kwalifikacje 
zawodowe w następujących zawodach: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położ-
nej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta, pod warunkiem posiadania przez 
wnioskodawcę dokumentów poświadczających kwalifikacje (dyplomów, zaświadczeń) 
wymienionych w załączniku V lub VI do ww. dyrektywy. 

Dyrektywa została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z późno zm.). Jeżeli dany zawód 
jest w Polsce regulowany osoba, która uzyskała kwalifikacje w innym państwie człon-
kowskim potrzebuje ich oficjalnego uznania. W przypadku zawodów nieregulowanych 
w Polsce decyzja o zatrudnieniu pracownika posiadającego kwalifikacje uzyskane 
w innym kraju członkowskim UE zależy od pracodawcy. 

W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji właściwy organ sprawdza odpo-
wiedni poziom wykształcenia oraz kwalifikacje dające prawo wykonywania danego 
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zawodu w państwie, w którym zostały uzyskane i na tej podstawie podejmuje decyzje 
w sprawie uznania kwalifikacji. 

Jeżeli właściwy organ stwierdzi zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu, jak 
również rozbieżność w zakresie czynności zawodowych w danym zawodzie między pań-
stwem uzyskania kwalifikacji, a państwem przyjmującym, a ponadto przeanalizuje do-
kumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wnioskodawcy w celu sprawdzenia, 
czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadcze-
nia zawodowego nie mogą wyrównać w całości lub w części wspomnianych wyżej zasad-
niczych różnic, i stwierdzi, że różnice te nie zostały wyrównane, ma prawo zastosować 
środki wyrównawcze: test umiejętności lub staż adaptacyjny (trwający do 3 lat). 

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wy-
konywania działalności regulowanej, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku 
wszczęcia postępowania. W 2019 roku opłata ta wynosi 787,50 zł. Wnioskodawcy mu-
szą liczyć się również z ewentualnością poniesienia kosztów tłumaczeń dokumentów, 
na podstawie których prowadzone jest postępowanie. 

Kwestia uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych poza Unią Europejską nie 
została w polskim prawodawstwie rozwiązania systemowo. Wobec braku innych roz-
wiązań, pracodawcy lub organy odpowiedzialne za dostęp do wykonywania zawodów 
regulowanych oczekują przedstawienia akademickiego uznania dyplomów spoza Unii 
Europejskiej, tj. zaświadczeń o nostryfikacji. 

Zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) dyplom ukończenia studiów za gra-
nicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytuło-
wi zawodowemu na podstawie urnowy międzynarodowej określającej równoważność, 
a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. 

Postępowanie nostryfikacyjne wszczynane jest na wniosek zainteresowanej oso-
by. Postępowanie prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ 
w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Jednakże, ww. warunek odnosi się do kategorii 
naukowych, które zostaną dopiero przyznane w 2021 roku na podstawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej obejmującej lata 2017–2020. 

Zatem do czasu przyznania kategorii naukowych w ramach pierwszej ewaluacji, 
postępowania nostryfikacyjne powinny być prowadzone tak jak dotychczas – odpo-
wiednio przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego posiadające 
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej 
dziedziny nauki lub stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki, w za-
kresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy wniosek. 

Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego wydawane jest zaświadcze-
nie. Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 
3205 zł. Dodatkowo istnieje również ewentualność poniesienia kosztów związanych 
z tłumaczeniem dokumentów, na podstawie których prowadzone jest postępowanie. 

Szczegółowe kwestie dotyczące nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za 
granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 
września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą 
oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881). 
Regulacje w tym zakresie mogą również być uzupełnione w statucie i regulaminie 
organizacyjnym uczelni. 

Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za rów-
noważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wnio-
sek do wybranej uczelni. Do wniosku dołącza: dyplom ukończenia studiów, dokumen-
ty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu 
trwania studiów, świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego na-
stąpiło przyjęcie na studia oraz oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Dokumenty 
(poza oświadczeniem) mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. 
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Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia wniosku 
uczelni. Uczelnia dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia bra-
ków formalnych wniosku uczelnia nostryfikująca wyznacza termin na uzupełnienie. 
Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony, będzie on pozostawiony bez rozpoznania. 

Po przeprowadzeniu oceny formalnej uczelnia może zażądać od wnioskodawcy 
przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski ww. dokumentów, poza oświadcze-
niem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia może zażądać przedłożenia 
tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, 
uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświad-
czonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłuma-
cza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prowadząc postępowanie nostryfikacyjne uczelnia porównuje program studiów, 
uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodo-
we oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia 
się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz cza-
sem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdze-
nia różnic uczelnia może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację do złożenia 
określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych określając przy tym ich 
warunki i terminy przeprowadzenia. 

Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia stu-
diów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi za-
wodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania 
formalne. Do ww. terminu nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłu-
maczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych. 

Z wyrazami szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
dr hab. Sebastian Skuza
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Oświadczenie senatora Jana Marię Jackowskiego

skierowane do naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych  
Pawła Pietrzyka

Do mojego biura senatorskiego zwróciła się grupa osób – czcicieli bł. Wła-
dysława z Gielniowa (ok. 1440–1505). Moi rozmówcy chcieliby odnaleźć do-
kument z 15 czerwca 1604 r. potwierdzający, że władze Warszawy wybrały 
bł. Władysława z Gielniowa na patrona miasta.

W związku z tym zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o informację, 
czy w podległych Panu archiwach znajduje się jakikolwiek dokument po-
świadczający tę informację.

Jan Maria Jackowski

Oddowiedd�

Warszawa, 20.08.2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo wraz z załączonym oświadczeniem senatora p. Jana Marii 

Jackowskiego, w którym zwraca się on z prośbą o informację, czy w zasobie archiwów 
państwowych znajduje się dokument z 15 czerwca 1604 r. potwierdzający fakt wybra-
nia bł. Władysława z Gielniowa na patrona Warszawy, informuję, że kwerenda prze-
prowadzona została we właściwych terytorialnie archiwach, tj. Archiwum Głównym 
Akt Dawnych (zał. 1) oraz Archiwum Państwowym w Warszawie (zał. 2).

W jej wyniku nie odnaleziono żadnego dokumentu poświadczającego ogłoszenie 
przez radę miasta Warszawy w dniu 15 czerwca 1604 r. bł. Władysława (Ładysława 
Jana) z Gielniowa patronem miasta, ani też wzmianki na temat takiego dokumentu 
i samego wydarzenia. W zasobie tych archiwów brak jest również informacji na te-
mat oficjalnego ogłoszenia bł. Władysława z Gielniowa patronem miasta przez papieża 
Jana XXIII w dniu 19 grudnia 1962 r.

Ponadto, zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora Archiwum Głównego 
Akt Dawnych, warszawski dziennikarz Władysław Korotyński w artykule pt. „Błogo-
sławiony Ładysław z Gielniowa” (Kurier Warszawski, nr 125, 7 maja 1905 r.) mógł 
przedstawić informacje zaczerpnięte ze źródeł, które nie zachowały się.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Paweł Pietrzyk
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek

Tym oświadczeniem nawiązuję do oświadczenia wygłoszonego prze-
ze mnie 26 czerwca br. podczas osiemdziesiątego pierwszego posiedzenia 
Senatu. Wówczas to wygłosiłem oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa 
w sezonie letnim w nadmorskich kurortach, takich jak Łeba, Ustka, Włady-
sławowo, Darłowo i inne. Skupiłem się głównie na miejscowości Łeba.

Sprawą bezpieczeństwa w tych miejscowościach w okresie lata zajmuję 
się już wiele lat. Niestety, są problemy, które ciągle nie są rozwiązane. Mia-
sto Łeba, które liczy ok. 4 tysięcy stałych mieszkańców, w okresie lata staje 
się miastem 50-tysięcznym, a w szczycie sezonu nawet 100 tysięcy ludzi 
jednorazowo przebywa w tym mieście. Niestety, w tych miejscowościach po-
sterunki Policji lub komisariaty Policji są zamykane w godzinach popołudnio-
wych i nieczynne są w wolne dni, czyli w soboty i niedziele. Wydaje się, że 
policja w tych miastach w okresie lata powinna w większym stopniu zaan-
gażować się w sprawy związane z bezpieczeństwem, uruchomić posterunki 
Policji, uruchomić komisariaty także w godzinach popołudniowych. Miasto 
Łeba w okresie lata jest większym miastem niż miasto powiatowe, w którym 
jest zlokalizowana komenda powiatowa Policji. W takich miastach jak Łeba 
zagrożenia są dużo większe niż w miastach, które w okresie lata są spokoj-
ne i przebywa w nich mniej wczasowiczów.

Do mojego biura dotarło pismo podpisane przez kilkudziesięciu miesz-
kańców i przedsiębiorców Łeby, skierowane do powiatowego komendanta 
Policji w Lęborku, a dotyczące porządku w centrum Łeby. W dokumencie 
tym wymienionych jest szereg przykładów notorycznego łamania prawa 
przez właścicieli i pracowników niektórych dyskotek: notoryczne zakłóca-
nie ciszy nocnej; przekraczanie wszelkich norm hałasu poprzez wystawianie 
głośników na zewnątrz lokali czy przemarsze, przejazdy w celach reklamo-
wych z wykorzystaniem głośników, megafonów i bezprawnym używaniem 
klaksonów samochodowych; przebywanie tam pracowników dyskotek pod 
wpływem alkoholu, niektórzy używają także narkotyków. Mieszkańcy oraz 
miejscowi przedsiębiorcy zaznaczają, że wielokrotnie zwracali się i nadal 
zwracają się o interwencję policji w tej sprawie.

Podzielam także większość zawartych we wspomnianym piśmie opinii 
i ze smutkiem przyznaję, że działania funkcjonariuszy są kompromitujące, 
są słabe, niewystarczające. Docierają do mnie informacje, że niektórzy po-
licjanci boją się wejść do wspomnianych dyskotek, ponieważ część ochro-
niarzy to obecni lub byli funkcjonariusze Policji. W związku z tym można 
domniemywać, że z powodów koleżeńskich funkcjonariusze, którzy są na 
służbie, nie reagują na te naganne zachowania pracowników i bywalców 
wspomnianych klubów. Takie działanie, a więc niepodejmowanie interwen-
cji, może prowadzić do tragicznych sytuacji. Ostatnio właśnie w Łebie, w są-
siedztwie jednej z dyskotek doszło do sytuacji, kiedy 2 osoby zostały zaata-
kowane nożami i jedna z tych osób walczy o życie.

Szanowna Pani Minister, wydaje się, że ta sprawa to nie tylko konkret-
ny przykład braku odpowiedniego nadzoru w służbach mundurowych, ale 
w mojej ocenie również skutek wieloletnich zaniedbań ze strony Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych. Wydaje mi się, że na okres lata powinny być 
przegrupowane odpowiednie i wystarczające środki z miejscowości, z któ-
rych mieszkańcy wyjeżdżają na wczasy, takich jak np. Warszawa czy wiele 
innych miejsc. Funkcjonariusze powinni interweniować i działać czasowo 
w miejscowościach takich jak Łeba czy inne miejscowości wczasowe.

Dzisiaj komendant powiatowy Policji twierdzi, że otrzymuje do pomocy 
coraz mniejszą liczbę funkcjonariuszy, którzy mają mu pomagać w okresie 
sezonu letniego. Rząd pana premiera Morawieckiego mówi o otwieraniu ko-
lejnych posterunków, komisariatów, tych, które – jak twierdzi – były zamy-
kane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Cóż z tego, że są otwie-
rane nowe komisariaty, nowe posterunki, skoro w tych posterunkach, tych 
komisariatach nie ma policjantów? To jest droga donikąd. Potrzebne jest 
zdecydowane działanie. Nie musi w każdym miejscu działać posterunek, ale 
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potrzebna jest zdecydowana interwencja policji. O to proszę. Proszę Panią 
Minister, aby na okres lata skierować odpowiednie siły i środki do miejsco-
wości wypoczynkowych, aby nie dochodziło do tragedii.

Jeszcze raz chcę podkreślić: mieszkańcy i przedsiębiorcy nie są prze-
ciwko dyskotekom, uważają nawet, że może być organizowana w każdym 
mieszkaniu, w każdym lokalu. Jednak trzeba po prostu dbać o bezpieczeń-
stwo, a są służby, które muszą je egzekwować. Dlatego też występuję po 
raz drugi w krótkim, nieodległym czasie, z apelem, aby tą sprawą się zająć, 
ponieważ lato jest krótkie, a tragedia może się zdarzyć w każdej chwili.

Kazimierz Kleina

Stanowisko

Warszawa, 9 sierpnia 2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pism z dni 4 i 15 lipca 2019 r. (sygn. BPS/043-81-2296/19, 

BPS/043-81-2311/19, BPS/043-82-2330/19) dotyczących dwóch oświadczeń Se-
natora RP Pana Kazimierza Kleiny oraz oświadczenia Senatora RP Pana Sławomira 
Rybickiego, skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas 
81. i 82. posiedzenia Senatu RP odpowiednio w dniach 26 czerwca i 12 lipca 2019 r., 
zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na ww. 
wystąpienia.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że odpowiedzi na przedmiotowe oświadczenia zo-
staną udzielone w możliwie najszybszym terminie.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu
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Oddowiedd�

Warszawa, 29.08.2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pisma z dnia 4 i 15 lipca 2019 roku (sygn. BPS/043-81-2296/19, 

BPS/043-82-2330/19) dotyczące oświadczeń Senatora RP Pana Kazimierza Kleiny, 
złożonych podczas 81. i 82. posiedzenia Senatu RP odpowiednio w dniach 26 czerwca 
i 12 lipca 2019 roku w sprawie liczebności obsady jednostek Policji w miejscowo-
ściach nadmorskich w powiecie lęborskim w sezonie turystycznym, uprzejmie przed-
stawiam, co następuje.

Na podstawie corocznej analizy działań podjętych w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa oraz informacji pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie licz-
by turystów przybyłych na teren województwa pomorskiego w roku poprzednim, Ko-
menda Wojewódzka Policji (KWP) w Gdańsku planuje zabezpieczenie sezonu letniego 
w kolejnym roku.

Na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2019 roku do dyspozycji komendan-
tów miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego o najwyższym zagro-
żeniu bezpieczeństwa w sezonie letnim delegowano 100 funkcjonariuszy z Oddziału 
Prewencji Policji (OPP) w Gdańsku oraz z komórek organizacyjnych służby prewen-
cyjnej i kryminalnej KWP w Gdańsku. Do Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Pucku 
oddelegowano 37 funkcjonariuszy (Władysławowo – 23, Jurata – 9, Krokowa – 5), do 
KPP w Nowym Dworze Gdańskim – 26 (Krynica Morska – 11, Sztutowo – 8, Stegna – 
7), do KPP w Lęborku – 12 (Łeba – 12), do Komendy Miejskiej Policji (KMP) w Słupsku 
– 10 (Ustka – 10), do KPP w Wejherowie – 4 (Gniewino – 4), do KMP w Sopocie – 11.

Zgodnie z potrzebami określanymi na comiesięcznych odprawach dyslokacyjnych 
do pełnienia służby patrolowej na terenie Trójmiasta oraz innych jednostek są kiero-
wani funkcjonariusze OPP w Gdańsku. Ponadto na terenie jednostek organizacyjnych 
Policji województwa pomorskiego w ramach praktyki zawodowej służbę pełnią słucha-
cze Szkoły Policji w Słupsku.

Od 2017 roku w Gdańsku funkcjonuje specjalistyczny Komisariat Wodny Policji, 
który swoim zasięgiem obejmuje wody oraz tereny przywodne Trójmiasta, Półwyspu 
Helskiego oraz miejscowości nadmorskich w granicach powiatu nowodworskiego. Do-
datkowo, wykorzystując jednostki pływające Policji, na obszarze województwa pomor-
skiego utworzono 7 nieetatowych sezonowych komórek wodnych.

Z uwagi na otwarcie nowo wybudowanej trasy W-214 prowadzącej do Łeby w ob-
szar ten skierowano dodatkowe patrole ruchu drogowego.

W ramach przygotowań do zabezpieczenia sezonu letniego, a także już w trakcie 
jego trwania, Policja uczestniczy w kontrolach i spotkaniach z organizatorami wy-
poczynku (szczególnie dzieci i młodzieży), odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób 
biorących w nich udział. Prowadzi również działania prewencyjne oraz edukacyjno-
-profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających sprofilowane tema-
tycznie na dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe m.in. są to projekty w ramach akcji 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” czy Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego 
„Uczę się bezpieczeństwa”.

W rejonach ruchu turystycznego ww. służby wspólnie ze Strażami Miejskimi/
Gminnymi, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Strażą Rybac-
ką, Strażą Leśną, Państwową Inspekcją Sanitarną, Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz służbami ochrony środowiska prowadzą działania ukierun-
kowane na ujawnianie i zwalczanie negatywnych zjawisk towarzyszących turystyce 
i wypoczynkowi.
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W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia na akwenie morskim, 
na podstawie wypracowanych porozumień, jest podejmowana współpraca z Morską 
Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Ponadto z informacji przekazanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku wynika, że podczas spotkania przedstawicieli KWP w Gdańsku oraz KPP 
w Lęborku z Burmistrzem Miasta Łeby, mieszkańcami i innymi służbami odpowie-
dzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie w czasie trwania sezonu 
letniego m.in. była omawiana kwestia dotycząca skarg na zakłócanie ciszy nocnej 
przez miejscowe dyskoteki. Policja zapewniła o każdorazowym reagowaniu na zgłosze-
nia w przedmiotowym zakresie oraz wskazała na przesłanki niezbędne do wszczęcia 
czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie z art. 51 Kodeksu wykroczeń1 (tj. 
zakłócanie ciszy nocnej).

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

1 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Z niepokojem przyglądam się inwestycjom zarówno wykonanym, jak 
i zatwierdzonym przez wojewodę lubuskiego. Inwestycje te pozbawione są 
poszanowania prawa własności. Grunty w obrębie prowadzonych inwesty-
cji (gmina D. i gmina S.) są zawłaszczone przez (…) SA na stałe wbrew woli 
ich właścicieli. Dużo większa powierzchnia została tym samym pozbawiona 
możliwości wykorzystania do celów innych niż rolnicze. (…) SA zaniża od-
szkodowania za użytkowanie terenów, obniża ich wartości, a często nawet 
całkowicie odmawia wypłaty.

Poprzednie inwestycje (…) pozostawiły złe doświadczenia co do rzetel-
ności wykonanych operatów i wysokości lub braku wypłat odszkodowań. 
Niezgodności z prawem, jak np. działania prowadzone przez rzeczoznaw-
cę, również miały miejsce. Niezbędne jest uczestnictwo niezawisłego rzeczo-
znawcy. Zawłaszczone grunty to działki o powierzchni od kilkudziesięciu 
arów do kilku hektarów. Jeśli uwzględni się teren ochronny, to są to szkody 
niejednokrotnie w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Zdaję sobie sprawę, że inwestycje tego typu są niezbędne, jednak ko-
nieczne jest respektowanie praw własności i sprawiedliwe wynagradzanie 
spowodowanych inwestycjami strat. Satysfakcjonującym zaspokojeniem tej 
niesprawiedliwości, pomijając oczywiście terminowe wypłacanie adekwat-
nych odszkodowań, byłyby regulacje prawne zobowiązujące (…) SA i innych 
inwestorów ingerujących tak mocno w prawo własności do płacenia opłat za 
przesył. Stałe opłaty na rzecz pokrzywdzonych właścicieli gruntów muszą 
wyrównywać straty, które bez ingerencji (…) by nie istniały. W państwach 
tzw. starej Unii zapisy prawne o opłatach za przesył stworzone są z myślą 
o właścicielach ziemi, którzy otrzymują coroczne opłaty w stosownej wyso-
kości, wyrównującej straty w wartości gruntu.

Oczekuję na stosowne regulacje w tej kwestii, które obciążyłyby inwe-
storów zarówno prywatnych, jak i spółki z udziałem Skarbu Państwa.

W związku z powyższym proszę o informację we wspomnianej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Oddowiedd�  
PEŁNOMCNIKA RZĄDU 
DO SPRAW STRATEGICZNEJ 
INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

 
Warszawa, 9 października 2019 r. 
 
Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

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

12 lipca 2019 r. podczas 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przesłane 
do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego pismem z dnia 15 lipca 2019 
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r. (znak: BPS/043-82¬2331/19), następnie przekazane do Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej pismem z dnia 12 września 2019 r. 
(znak: DSP.INT.4813.29.2019), przedstawiam poniższą odpowiedź. 

Na terenie gmin Santok i Deszczno w województwie lubuskim przebiegają obecnie 
dwa gazociągi wysokiego ciśnienia: DN500 relacji Skwierzyna-Barlinek i DN700 rela-
cji Szczecin-Lwówek. Na lata 2020-2022, w ramach programu Baltic Pipe, planowana 
jest budowa gazociągu DN1000 Goleniów-Lwówek. 

Zarówno inwestycja pn. „Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Szcze-
cin-Lwówek” prowadzona na terenie woj. lubuskiego w latach 2012–2015, jak i pro-
jektowany gazociąg DNl000 Goleniów-Lwówek, dla którego Wojewoda Lubuski wydał 
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, powstają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplone-
go gazu ziemnego w Świnoujściu (dalej: ustawa terminalowa), która reguluje wszelkie 
kwestie związane z procesem inwestycyjnym, od pozyskania najważniejszych decyzji 
administracyjnych po ustalenie i wypłatę odszkodowań. 

W związku z faktem, iż inwestycje gazowe wiążą się głównie z powstawaniem infra-
struktury podziemnej nie istnieją przesłanki do wywłaszczania gruntów – wystarcza-
jące jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Na czas budowy zajmo-
wany jest pas o szerokości ustalonej w dokumentacji projektowej, a po jej zakończe-
niu nieruchomości przywracane są do stanu poprzedniego. Właściciele gruntów mogą 
nadal korzystać z nieruchomości i rozporządzać nimi i w związku z tym istota prawa 
własności nie jest naruszana. 

Do przeniesienia prawa własności dochodzi jedynie w przypadku gruntów przewi-
dzianych pod budowę obiektów nadziemnych niezbędnych do obsługi gazociągów. Na 
terenie gmin Santok i Deszczno znajdują się dwa obiekty obsługiwane przez Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (dalej: GAZ-SYSTEM, spółka), tj. Zespół 
Zaporowo-Upustowy w Wawrowie oraz Stacja Śluz Ciecierzyce. W związku z planowa-
ną budową gazociągu DN1000 Goleniów-Lwówek pozyskano kolejne grunty. 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz przeniesienie własności 
działek na rzecz Skarbu Państwa z użytkowaniem wieczystym GAZ-SYSTEM ustala 
właściwy wojewoda w drodze decyzji administracyjnych. Za powyższe działania wła-
ścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie 
ustalane w drodze postępowań administracyjnych przez właściwego wojewodę. War-
tość odszkodowań ustalana jest na podstawie operatów szacunkowych sporządza-
nych przez rzeczoznawców majątkowych powoływanych przez wojewodę. GAZ-SYS-
TEM jest jedynie płatnikiem odszkodowań. 

Wskazać w tym miejscu należy, iż aby nie powodować dodatkowych ograniczeń 
przebiegi nowych inwestycji, a więc również tych na terenie gmin Deszczno i Santok, 
projektowane są na terenach rolnych, leśnych oraz nieużytkach, wzdłuż istniejących 
od kilkudziesięciu lat gazociągów. 

Poza zadaniami inwestycyjnymi, w celu zapewnienia bezpiecznego przesyłu i ciąg-
łości dostaw gazu ziemnego, spółka realizuje zadania remontowe i modernizacyjne 
infrastruktury, której jest operatorem. Obecnie trwają prace projektowe w związku 
z planowanym remontem gazociągu DN500 Skwierzyna-Barlinek, którego zakres rów-
nież obejmuje grunty w gminach Santok i Deszczno. Na potrzeby tego zadania z wła-
ścicielami nieruchomości spisywane są umowy określające wysokość rekompensat 
za szkody rolne oraz wynagrodzeń w związku z ustanowieniem służebności przesyłu 
w oparciu o przepisy zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego. Wartości stawek określa-
ne są przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 

Urnowy te stanowią podstawę dla spółki do złożenia oświadczenia o dysponowa-
niu nieruchomością na cele budowlane. W świetle procesu inwestycyjnego nie ma 
możliwości, aby przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
GAZ-SYSTEM nie miał uregulowanych z właścicielami kwestii związanych z dostępem 
do ich gruntów w formie umowy bądź decyzji administracyjnej. Podkreślić należy, że 
infrastruktura gazowa znajdująca się w gminach Santok i Deszczno stanowi element 
krajowej sieci przesyłowej, którego rozbudowa w ramach Baltic Pipe ma na celu utwo-
rzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski, 
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a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach oraz wzmocni bezpieczeń-
stwo energetyczne Polski. 

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż budowa infrastruktury przesyłowej przy-
nosi także korzyści w postaci wzrostu przychodów gmin, na terenie których zostaną 
zlokalizowane gazociągi z tytułu odprowadzanych przez GAZ-SYSTEM podatków, ma-
jących bezpośredni wpływ na rozwój tych gmin. 

Z poważaniem

Piotr Naimski
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

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

Na jesieni wchodzą w życie kolejne regulacje ustawy z 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej ustawą 2.0. W części za-
częła ona obowiązywać już w październiku 2018 r., jednak wprowadzenie 
wynikających z niej zmian zostało rozciągnięte na kilka lat. 

Z końcem września bieżącego roku organy jednostek organizacyjnych 
uczelni, jak np. dziekani wydziałów, przestają być organami uczelni. Do po-
czątku października muszą także zostać wprowadzone nowe statuty i regu-
laminy pracy uczelni oraz regulaminy szkół doktorskich. Ponadto od 1 paź-
dziernika 2019 r. pierwsi doktoranci rozpoczną kształcenie w nowej formie 
– w ramach szkół doktorskich. Również od tego dnia mogą być wszczynane 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego 
oraz tytułu profesora według nowych zasad. 

W związku z przedstawionymi faktami proszę o informację, czy minister-
stwo przygotowało analizę dotyczącą tego, jak wymieniona ustawa wpłynie 
na funkcjonowanie uczelni wyższych.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Oddowiedd�

Warszawa, 21 sierpnia 2019 r. 
 
Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2019 r. (nr 
BPS/043-82–2332/19), w sprawie przygotowania przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego analizy dotyczącej wpływu ustawy z dnia 20 lipca 20 18 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zm.) na funkcjonowanie uczelni, 
uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawIe. 

Informacje na temat zakresu analiz dotyczących wpływu rozwiązań wprowadza-
nych kompleksową reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki zostały przedsta-
wione zbiorczo na etapie prac legislacyjnych nad projektem ww. ustawy oraz pro-
jektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
w Ocenie Skutków Regulacji dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 
W dokumencie tym opisany został zakres i czas trwania konsultacji, a także doko-
nano podsumowania wyników tych konsultacji. Przygotowanie ww. projektów aktów 
prawnych poprzedziły bowiem prace trzech interdyscyplinarnych, konkurencyjnych 
zespołów ekspertów (wyłonionych w drodze konkursu „Ustawa 2.0”) nad założeniami 
do nowej ustawy oraz szerokie konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach zor-
ganizowanych przez MNiSW dziewięciu konferencji programowych NKN, na których 
omawiane były rozwiązania najczęściej postulowane przez ekspertów i środowisko 
akademickie m.in. w zakresie modeli uczelni, ustroju i zarządzania w szkolnictwie 
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wyższym, finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, poprawy jakości kształcenia, 
umiędzynarodowienia, kariery akademickiej, współpracy nauki z gospodarką. 

Jednocześnie, rekomendowane w nowych przepisach rozwiązania m.in. w zakre-
sie ustroju i organizacji uczelni oraz wzajemnych relacji między organami, w zakre-
sie struktury systemu szkolnictwa wyższego, w zakresie zasad finansowania syste-
mu szkolnictwa wyższego i nauki (w tym m.in. integracja strumieni finansowania), 
zmiana zasad ewaluacji jakości działalności naukowej czy też zmiany mające na celu 
podniesienie jakości kształcenia na studiach wyższych albo wprowadzenie nowego 
modelu kształcenia doktorantów i ubiegania się o stopień doktora, zostały porównane 
z rozwiązaniami przyjętymi w tym zakresie w innych krajach, w szczególności krajach 
członkowskich OECD/UE. Ponadto w Ocenie Skutków Regulacji przedstawiona zo-
stała analiza wpływu projektowanych regulacji na sektor finansów publicznych oraz 
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rynek pracy. 

Natomiast, w zakresie sposobu i terminu przeprowadzenia ewaluacj i efektów 
wprowadzonych rozwiązań w Ocenie Skutków Regulacji wskazane zostało, że z uwa-
gi na charakter wprowadzanych rozwiązań, harmonogram ich wejścia w życie oraz 
rozłożone w czasie efekty, które przewiduje się uzyskać za pomocą tej interwencji 
legislacyjnej, zasadnym jest przeprowadzenie pierwszej kompleksowej oceny skutków 
funkcjonowania wdrażanej polityki (OSR ex-post) w roku 2021, w oparciu o zapropo-
nowane mierniki służące ewaluacji tych rozwiązań.

Podkreślić należy, że wejście w życie z dniem l października 2018 r. przepisów 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwiększyło 
swobodę wspólnoty akademickiej w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni, 
w tym kształtowaniu ustroju i struktury organizacyjnej uczelni. Nowa ustawa nie na-
rzuca żadnego modelu organizacyjnego uczelni (w przeciwieństwie do dotychczas obo-
wiązujących przepisów) i pozostawia swobodę w decydowaniu o sposobie zarządzania 
uczelnią. Takie ukształtowanie przepisów ww. ustawy miało na celu umożliwienie 
wspólnotom akademickim poszczególnych uczelni dowolne, dostosowane do konkret-
nej szkoły wyższej, kreowanie ładu organizacyjnego. 

Odnosząc się do kwestii wpływu nowych przepisów w zakresie szkół doktorskich 
na funkcjonowanie uczelni, uprzejmie wyjaśniam, że stosownie do art. 1 pkt 3 usta-
wy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.), przepisy dotyczące kształcenia doktoran-
tów w szkołach doktorskich wejdą w życie 1 października 2019 r. Pierwsze regula-
miny szkół doktorskich, dotyczące kształcenia rozpoczynanego w roku akademickim 
2019/2020, powinny być natomiast uchwalone w terminie umożliwiającym ich wej-
ście w życie od 1 października 2019 r. – o czym Ministerstwo informowało w komuni-
kacie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsze-regulaminy-szkol-doktorskich-i-
studiow-kiedy-maja-byc-uchwalone. 

W miejsce studiów doktoranckich ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce wprowadza zupełnie nową formułę zorganizowanego kształ-
cenia doktorantów – szkoły doktorskie. Szkoły doktorskie będą horyzontalnymi struk-
turami funkcjonującymi w ramach podmiotów doktoryzujących. Formuła szkół dok-
torskich będzie wspierać interdyscyplinarność w badaniach naukowych związanych 
z przygotowywanymi przez doktorantów rozprawami oraz kształcenie zaawansowa-
nych kompetencji transferowalnych. 

Kształcenie w szkole doktorskiej będzie oparte o program kształcenia oraz indywi-
dualny plan badawczy, który stanie się podstawowym narzędziem autonomizującym 
kształcenie doktoranta w ramach szkoły doktorskiej. Indywidualny plan badawczy 
stanie się swoistym kontraktem zawieranym pomiędzy doktorantem a szkołą dok-
torską przy udziale promotora, z którym plan jest uzgadniany. Ustawa przewiduje, 
obok ustanowienia mechanizmów mających na celu podniesienie jakości i efektyw-
ności kształcenia doktorantów, znaczne poszerzenie autonomii podmiotów prowadzą-
cych kształcenie doktorantów, w zakresie organizacji i toku kształcenia. Nie przewi-
duje się w tym zakresie dodatkowych aktów wykonawczych. Kwestie nieuregulowane 
w ustawie będzie określać regulamin szkoły doktorskiej. Regulamin będzie określał 
w szczególności sposób wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów, sposób 
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dokumentowania przebiegu kształcenia, sposób przeprowadzania oceny śródokreso-
wej oraz warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej. 

Wprowadzenie szkół doktorskich wynikało z obserwowanych wad dotychczasowe-
go modelu kształcenia doktorantów. Dotyczyły one upodabniania się studiów dokto-
ranckich do studiów wyższych, niskiej skuteczności studiów doktoranckich (nada-
wane stopnie doktora), braku adekwatnego wsparcia finansowego dla doktorantów, 
niskiego poziomu internacjonalizacji studiów doktoranckich, problemów w realizacji 
interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich. 

Pozwolę sobie zauważyć, iż w wyniku wprowadzenia szkół doktorskich w istotny 
sposób poprawi się status materialny doktorantów. Każdy doktorant otrzyma stypen-
dium doktoranckie. Stypendia zostaną objęte przepisami o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Doktoranci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymają 
stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty stypendium przysłu-
gującego do miesiąca, w którym jest przeprowadzana ocena śródokresowa. 

Doktorant, któremu kształcenie zostanie zawieszone na okres odpowiadający cza-
sowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, będzie otrzymywał w tym czasie sty-
pendium doktoranckie. Okres ten nie będzie się wliczał do 4-letniego okresu pobiera-
nia stypendium doktoranckiego. 

Podniesieniu jakości i skuteczności kształcenia doktorantów służy wprowadzenie 
oceny śródokresowej postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, stanowiącej 
formalną cezurę dla zrealizowania połowy kształcenia, niezależnie od ewentualnych 
dodatkowych obowiązków sprawozdawczych i „punktów kontrolnych” określanych 
przez podmioty doktoryzujące w wewnętrznych regulacjach. Negatywna ocena będzie 
skutkować skreśleniem z listy doktorantów. 

Należy również zauważyć, iż doktorant otrzymujący stypendium nie będzie mógł 
być jednocześnie zatrudniony jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy. 
Wyjątkiem od tego zakazu będzie zatrudnienie doktoranta: w celu realizacji projektu 
badawczego, po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, któremu 
nie przysługuje stypendium doktoranckie. Zakaz zatrudnienia ma wyeliminować ryzy-
ko związane ze zbytnimi obciążeniami dydaktycznymi, naukowymi i organizacyjnymi 
osób, które przygotowują rozprawę doktorską przy znacznym wsparciu finansowym 
pochodzącym ze środków publicznych. 

Natomiast w odniesieniu do wpływu nowych przepisów w zakresie postępowań 
awansowych na funkcjonowanie uczelni, należy zaznaczyć, że uprawnienia jednostek 
organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego stały 
się z dniem 1 października 2018 r. uprawnieniami uczelni w przedmiotowym zakre-
sie. Dzięki komasacji uprawnień uniknięto występującego dotychczas zjawiska ich 
„zdublowania” przez poszczególne wydziały. Ponadto, od dnia l października 2019 r. 
stopień doktora i doktora habilitowanego nadawał będzie: w uczelni – senat lub wska-
zany w statucie inny jej organ, natomiast w instytutach (PAN, badawczych, między-
narodowych) – rada naukowa. 

Do dnia 30 czerwca 2020 r. uprawnienia do nadawania stopni doktora oraz dok-
tora habilitowanego będą uzyskiwane – jak dotychczas – w drodze postępowania ad-
ministracyjnego prowadzonego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. 
Natomiast po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej 
(obejmującej lata 2017–2020 i rozpoczynającej się w dniu I stycznia 2021 r.) przed-
miotowe uprawnienia będą już wyłącznie skorelowane z przyznaną kategorią nauko-
wą (A+, A albo B+). 

W zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dokonano daleko 
idącej deregulacji, głównie poprzez rezygnację z przepisów rangi rozporządzenia okre-
ślających szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie dok-
torskim. Ponieważ Konstytucja dla Nauki precyzuje jedynie ramowe kryteria uzyska-
nia stopnia doktora, podmioty doktoryzujące uzyskały znacznie większą autonomię 
w zakresie organizacji przebiegu postępowania awansowego. Zgodnie z art. 192 ust. 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to senat 
(w przypadku uczelni) albo rada naukowa (w przypadku instytutów naukowych PAN, 
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instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych) określi sposób postępo-
wania w sprawie nadania stopnia doktora, w tym m.in.: sposób wyznaczania i zmiany 
promotorów, tryb złożenia rozprawy doktorskiej oraz sposób wyznaczania recenzen-
tów. Poszerzenie autonomii uczelni urzeczywistnia również całkowicie nowy względem 
dotychczasowego stanu prawnego – przepis art. 192 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym 
senat albo rada naukowa może określić dodatkowe wymagania uzyskania stopnia 
doktora, jak również dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony rozprawy doktor-
skiej. 

Należy również podkreślić, iż samo postępowanie w sprawie nadania stopnia 
doktora uległo znacznemu skróceniu w porównaniu z przepisami dotychczasowymi 
(tj. ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki), albowiem zgodnie z art. 189 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania kandydat 
musi przedłożyć już gotową rozprawę doktorską, pozytywnie zaopiniowaną przez pro-
motora (lub promotorów), a nie jak dotychczas jedynie propozycję tematu i koncepcję 
rozprawy doktorskiej. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż postulaty deregulacji, poszerzenia autonomii, jak 
również usprawnienia procedur były regularnie formułowane przez środowisko na-
ukowo-akademickie (w tym uczelnie), zarówno przed, jak również w trakcie prac nad 
Konstytucją dla Nauki. Przytoczone powyżej przepisy stanowią efekt wypracowanego 
konsensusu. 

W zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego za-
sadnicza konstrukcja samej procedury nie uległa znaczącej modyfikacji. Główną 
zmianę dla podmiotów habilitujących (uczelni, instytutów), wynikającą z przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi obowiązek przeprowadzenia 
kolokwium habilitacyjnego w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych 
(w pozostałych dziedzinach kolokwium ma charakter fakultatywny). Ponadto wpro-
wadzono regulację ograniczającą zjawisko umyślnego umarzania postępowania na 
zaawansowanym etapie, tj. po uzyskaniu recenzji negatywnych. Należy zauważyć, iż 
analogicznie jak w przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, posze-
rzono autonomię podmiotów habilitujących. Szczegółowy tryb postępowania w spra-
wie nadania stopnia doktora habilitowanego określi w uczelni jej senat (w instytutach 
– rady naukowe). Dotychczas przedmiotowe kwestie były uregulowane na płaszczyź-
nie ministerialnego rozporządzenia. 

Całkowicie zrezygnowano z udziału uczelni (oraz instytutów) w procedurze nada-
wania tytułu profesora. Uprawnienie do prowadzenia przedmiotowych postępowań 
przyznano wyłącznie Radzie Doskonałości Naukowej, następcy Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. Dotychczas uczelnie (oraz instytuty) partycypowały w postę-
powaniu w sprawie nadania tytułu profesora na jego pierwszych etapach, obejmują-
cych: wszczęcie procedury, wyznaczenie kandydatów na recenzentów oraz poparcie 
wniosku o nadanie tytułu profesora. 

Reasumując, poszczególne rozwiązania przewidziane w Konstytucji dla Nauki 
będą wprowadzane stopniowo i są rozłożone na dłuższy okres, a zauważalne efekty 
ich oddzialywania mogą nastąpić dopiero po kilku latach funkcjonowania. Dlatego 
też dokonane na tym etapie analizy byłyby niemiarodajne i z uwagi na szacunkowy 
charakter obarczone dużym ryzykiem błędu. W MNiSW na bieżąco monitorowane są 
skutki wdrożenia nowych przepisów, również w oparciu o sygnalizowane przez śro-
dowisko akademickie problemy we wdrażaniu reformy, zgłaszane m.in. na debatach 
zorganizowanych przez MNiSW w ramach cyklu NKN FORUM. Ponadto, w MNiSW 
prowadzone będą prace koncepcyjne nad metodologią oceny (ewaluacji) w dłuższej 
perspektywie czasowej efektów wprowadzonych zmian. 

Łączę wyrazy szacunku 
 
z up. MINISTRA 
Podsekretarz Stanu 
dr hab. Sebastian Skuza
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

O 2 lata przesunięto wejście w życie przepisów dotyczących elektro-
mobilności w samorządach. Miały obowiązywać już od stycznia przyszłego 
roku. Jednak ani urzędy, ani przedsiębiorcy nie są gotowi.

Przedsiębiorcy mają kłopot, bo na rynku brakuje wyspecjalizowanych 
pojazdów elektrycznych i gazowych. O ile kupienie elektrycznego samocho-
du osobowego czy hybrydowego nie jest problemem, o tyle w usługach ko-
munalnych tych pojazdów po prostu nie ma.

W związku z powyższym proszę o informację, co ministerstwo zamierza 
zrobić w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Stanowisko 
MINISTRA CYFRYZACJI

 
Warszawa, 19 lipca 2019 r. 
 
Pan 
Krzysztof Tchórzewski 
Minister Energii

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, według właściwości, oświadczenie Senatora RP Pana 

Władysława Komarnickiego złożone podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 
lipca br. w sprawie elektromobilności w samorządach (nr BPS/043-82-2333/19), 
z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na ręce Marszałka Senatu.

Z wyrazami szacunku 
 
Marek Zagórski
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Oddowiedd�   
MINISTRA ENERGII

Warszawa, 08 sierpnia 2019

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 
poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Włady-

sława Komarnickiego na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 12 lipca 2019 r.
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Energii przygotowało projekt nowelizacj i usta-

wy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1124). Przede wszystkim, w projekcie zostało zaproponowane przesunięcie 
obowiązku wyposażenia w pojazdy elektryczne floty pojazdów służących do obsługi urzę-
du naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 000, a także zapewnienie co 
najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym przy 
zlecaniu lub wykonywaniu zadań publicznych. Zgodnie z projektowanym brzmieniem, 
wyżej wskazane obowiązki będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. Przesunięcie terminu 
obowiązku wyposażenia floty pojazdów w pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziem-
nym jest podyktowane potrzebą zapewnienia infrastruktury ładowania oraz tankowania 
gazu ziemnego. Ponadto, przewiduje się, że w najbliższym okresie nastąpi dynamiczny 
rozwój na rynku motoryzacyjnym, co spowoduje pojawienie się bogatszej oferty pojazdów 
napędzanych paliwami alternatywnymi. W efekcie, ceny pojazdów napędzanych paliwami 
alternatywnymi będą bardziej konkurencyjne w stosunku do obecnych.

Ponadto, uprzejmie informuję również, że ustawą z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1356, 2533, z 2019 r. poz. 412), zostal powolany Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu. Wsparcie w ramach Funduszu mogą otrzymać zarówno inicjatywy związane 
z rozwojem elektromobilności, jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych, 
takich jak CNG, LNG i wodór. Ze środków Funduszu finansowane będą projekty wymie-
nione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych ramach polityki 
rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności.

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – 
wspierani będą m.in. przedsiębiorcy budujący punkty ładowania oraz tankowania 
pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, producenci ekologicznych środków 
transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokom-
ponentów, jak i podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, chcące zakupić 
nowe pojazdy zero i niskoemisyjne.

Ponadto uprzejmie informuję, że Ministerstwo Energii obecnie finalizuje wydanie 
aktów wykonawczych do ustawy o FNT. Opracowane zostały:
a)  projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków 

dzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyj-
nego Transportu, 

b)  projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wy-
boru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu.
Wydanie aktów wykonawczych do ustawy o FNT jest niezbędne do rozpoczęcia 

pierwszych konkursów i uruchomienia środków Funduszu.

Z poważaniem

z upoważnienia MINISTRA ENERGII 
Tadeusz Skobel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

W wielu miastach dobiegł końca pierwszy etap rekrutacji do szkół po-
nadpodstawowych. Nie wszystkie dzieci dostały się do wymarzonej placów-
ki, a skala problemu jest większa niż zwykle.

Są miasta, w których wielu uczniów nie dostało się do wymarzonej 
placówki, ale będą oni mogli się uczyć w innej. Są jednak takie, gdzie 
miejsc po prostu nie ma. Po stolicy – tu brakuje 7 tysięcy miejsc w szko-
łach średnich – kolejne aglomeracje mają kłopot z pomieszczeniem uczniów 
kończących podstawówkę i gimnazjum. Zaostrzyły się kryteria przyjęcia 
do liceów: trzeba mieć więcej punktów niż w poprzednich latach. 1 tysią-
ca miejsc zabrakło w liceach w Rzeszowie. Niemal identyczna sytuacja 
jest w Białymstoku. W Olsztynie nie ma 800 miejsc dla uczniów wszyst-
kich rodzajów szkół ponadpodstawowych. W stolicy województwa pod-
karpackiego było 4,5 tysiąca kandydatów do liceów, a miejsc wystarczyło 
dla 3,5 tysiąca.

W związku z powyższym bardzo proszę o informacje, co ministerstwo 
zamierza zrobić w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Oddowiedd�

Warszawa, 26 lipca 2019 r.

Sz. P. 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Komarnickiego złoźone podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r. 
w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadając na oświadczenie dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół 

ponadpodstawowych, wyjaśniam co następuje. 
Przyjęte rozwiązania kształtują definicję „zasady powszechnej dostępności pu-

blicznych przedszkoli, szkół i placówek”, jako podstawę do ubiegania się o przy-
jęcie do wybranego przedszkola, szkoły albo placówki na równych, przejrzystych 
i możliwych do spełnienia warunkach, lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana 
zostanie przyjęta do wybranej jednostki (o ile nie jest to szkoła podstawowa z wy-
znaczonym obwodem).

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole 
od 1 września 2019 roku. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby 
uczniów, dysponują odpowiednią liczbą klas (oddziałów), o czym świadczą prezento-
wane dane:
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Prezydenci oraz ludzie odpowiedzialni za oświatę w największych miasta potwier-
dzają, że miejsc w szkołach wystarczy dla wszystkich.

W roku szkolnym 2019/2020 występują podobne wyzwania, jak w latach poprzed-
nich związane z wyborami przez uczniów i ich rodziców szkół, które są szczególnie 
popularne. Należy podkreślić, że duża konkurencja do szkół najwyżej notowanych 
w rankingach nie jest związana z reformą oświaty, ponieważ jest to zjawisko znane od 
wielu lat.

W odniesieniu do popularności wyboru szkoły podobna do ubiegłego roku sytu-
acja została zaobserwowana w wielu miastach – poniżej przykłady szkół z informacją 
o liczbie kandydatów na 1 miejsce oraz liczbie wolnych miejsc:
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Należy mieć na uwadze, że po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych następuje po-
informowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. W przypadku War-
mińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Podla-
skiego Kuratora Oświaty na stronach internetowych znajdują się na bieżąco aktuali-
zowane informacje o wolnych miejscach w szkołach na rok szkolny 2019/2020. Linki 
do stron ww. kuratoriów:

 • https://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja/
 • https://www.ko.rzeszow.pl/bazy /informator /sp/wolnemiejsca.php
 • https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wolne-

miejsca-w-szkolach-na-rok-szkolny-2019-2020-w-wojewodztwie-podlaskim.html
W przypadku Mazowsza podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przy-

jętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 25 lipca br. 
Poniżej dane dotyczące liczby wolnych miejsc w przykładowych miastach woje-

wódzkich:
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Na bieżqco aktualizowane informacje otrzymywane od Kuratorów Oświaty pozwa-
lają na przedstawienie poniższych danych liczbowych (%) uczniów przyjętych do szkół 
w miastach wojewódzkich.

Dodatkowo wyjaśniam, że w sytuacji gdy kandydat, który nie został przyjęty do 
szkoły, nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji rekrutacyjnej, może skorzystać 
z prawa do wszczęcia postępowania odwoławczego.

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły jest rów-
na liczbie punktów, które otrzymał kandydat, który został przyjęty na ostatnie wolne 
miejsce.

Ustalona w ramach ww. procedury minimalna liczba punktów uprawniająca do 
przyjęcia jest wskazywana przez komisję rekrutacyjną na ogłaszanej liście kandyda-
tów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Na pierwszym etapie tego postępowania, rodzice kandydata (w terminie 7 dni od 
ogłoszenia ww. list) występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie 
odmowy przyjęcia do szkoły. Komisja rekrutacyjna ma ustawowy obowiązek w termi-
nie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców kandydata sporządzić uzasadnienie, któ-
re musi zawierać liczbę punktów, które komisja rekrutacyjna naliczyła kandydatowi 
za poszczególne kryteria rekrutacyjne. Od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej można 
odwołać się do dyrektora szkoły (w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). 
Ostatnim etapem ww. postępowania jest skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły 
przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
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Jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, że Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wspierało samorządy w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Podział sub-
wencji oświatowej na 2019 rok uwzględniał zwiększone wydatki samorządów (głów-
nie powiatów) związane z rekrutacją w roku 2019. W algorytmie podziału subwencji 
oświatowej przewidziano zmniejszenie liczby uczniów w gimnazjach oraz ich odpo-
wiednio wzrost w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

W algorytmie podziału subwencji uwzględniono: 
1.  zmniejszenie liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży wskaźnikiem 33,33% 

w związku z wygaśnięciem gimnazjów od dnia 1 września 2019 r.; 
2.  zwiększenie liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodsta-

wowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 
dnia 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów 
ośmioletniej szkoły podstawowej) odpowiednim wskaźnikiem: 
 – dla liceów ogólnokształcących oraz liceów plastycznych: 13,07%, 
 – dla techników: 10,94%,
 – dla branżowych szkół I stopnia: 13,80%, 
 – dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy: 10,36%. 

3. zwiększenie liczebności wychowanków internatów i burs wskaźnikiem 11% do wag 
P52, P53 i P54; 
W wyniku zastosowania wskaźników zwiększających, od 1 września 2019 r. zwięk-

szy się liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych przy-
jęta do odpowiednich wag uwzględnionych w podziale subwencji. Spowodowuje to 
przesunięcie kwoty subwencji w wysokości ok. 890 mln zł z samorządu gminnego do 
powiatów. 

Aby jeszcze bardziej zminimalizować występujące od dawna w systemie oświa-
ty zjawisko zmianowości, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wspólnie 
ze stroną samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dodatkowe kryterium przy po-
zyskiwaniu przez JST środków z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie no-
wych pomieszczeń, w tym pomieszczeń pozyskiwanych w wyniku adaptacji. W latach 
2017¬2018 JST otrzymały z rezerwy dodatkowo 30,5 mln zł na ten cel. Szczegółowe 
kryteria podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej są dostępne na 
stronie internetowej ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/
kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2019 

Przypomnę, że dotychczas na zadanie bezpośrednio związane z reformą oświaty 
przekazano jednostkom samorządu terytorialnego z 0,4% rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej w latach 2017–2018 kwotę ponad 150 mln złotych. 

Reasumując, jednostki samorządu terytorialnego otrzymały wsparcie, aby odpo-
wiednio przygotować się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. 

Z poważaniem

z upoważnienia  
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć  
Podsekretarz Stanu 
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem śledzę decyzje rządu dotyczące nowelizacji ustawy o Kar-

cie nauczyciela, a w szczególności niejasnych zapisów w sprawie dodatku 
za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. Z dostępnych w mediach in-
formacji wnioskuję, że najpewniej nauczyciele przedszkoli stracą dodatek za 
wychowawstwo. Pytam: dlaczego?

W porozumieniu zawartym dnia 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy stroną 
rządową reprezentowaną przez panią Beatę Szydło, wiceprezes Rady Mi-
nistrów, i stroną związkową reprezentowaną przez pana Ryszarda Proksę, 
przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty, czytamy wyraźnie o „ustaleniu 
w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 
300 zł. Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwa-
rantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jed-
nostki samorządu terytorialnego zachowują kompetencję podwyższania tego 
dodatku”. Podkreślam: podwyższania, a nie zabrania!!!

Z całym szacunkiem przypominam, że celem wychowania przedszkol-
nego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces 
opieki, wychowania i nauczania – jest to fundamentalny zapis podstawy 
programowej. Dodatek za wychowawstwo, jak sama nazwa wskazuje, to 
dodatek za to, że nauczyciel wkłada trud nie tylko w nauczanie, ale także 
w wychowanie dzieci. Nie rozumiem, dlaczego nauczyciel przedszkola miał-
by zostać pozbawiony tego dodatku. Dlaczego odbiera się mu część wyna-
grodzenia za tę ciężką pracę wychowawczą? Pragnę podkreślić, że ten do-
datek w przypadku nauczycieli przedszkoli był i tak wypłacany po połowie, 
bo w grupie pracuje dwóch nauczycieli. W niektórych miastach to są na-
prawdę śmieszne kwoty! Coraz częściej się zastanawiam, w czym nauczy-
ciel w przedszkolu jest gorszy od nauczyciela w szkole. Kim są nauczyciele 
przedszkoli? Oczywiście, że nauczycielami! Bo tak jeszcze wynika z Karty 
nauczyciela. Jednak bardzo często są pomijani! Mają większe pensum (22–
25 godzin), co wynika ze specyfiki ich pracy, krótsze wakacje, a wynagro-
dzenie takie samo jak pozostali nauczyciele, w szkołach. Ich praca z dziećmi 
ukierunkowana jest na każdy obszar rozwoju. Nauczyciele przedszkoli są 
specjalistami w zakresie wychowania przedszkolnego. Oprócz wyższego 
wykształcenia bardzo często posiadają dodatkowe kwalifikacje – bo takie 
stawia się im wymagania. Dlaczego więc mają poczucie, że są gdzieś w dru-
gim szeregu, że się o nich zapomina?

Media informują, że prawdopodobnie dokonane zostaną zmiany na po-
ziomie rozporządzenia regulującego płace nauczycieli, tak by to samorządy 
(w zależności od możliwości finansowych) mogły decydować o przyznaniu 
nauczycielom przedszkoli dodatku za wychowawstwo. Czy aby o to chodziło 
w podpisanym porozumieniu? Pani Szydło wyraźnie mówiła o uregulowaniu 
tej kwestii i zlikwidowaniu różnic.

Podejrzewam, że samorządy jak zwykle będą zasłaniać się brakiem pie-
niędzy. Takie stanowisko rządu to szukanie oszczędności, a dla nauczycieli 
przedszkoli obiecana podwyżka stanie się w chwili pozbawienia dodatku 
obniżką wynagrodzenia. 

Wiążę nadzieję, że nauczyciele przedszkoli będą pracować w swoim wy-
uczonym zawodzie, dalej wychowywać najmłodsze dzieci, wiedząc, że są 
ważną i potrzebną grupą zawodową w społeczeństwie.

W związku z tym proszę o informację w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oddowiedd�

Warszawa, 25 lipca 2019 r. 
 
Szanowny Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Pana Władysława Komarnickiego, podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 
2019 r. w sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. 

Szanowny Panie Senatorze, 
w uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca br. ustawie nowelizującej Kartę Na-

uczyciela nie ograniczono źadnej grupie nauczycieli prawa do dodatku z tytułu spra-
wowania funkcji wychowawcy klasy. W ustawie określono natomiast minimalną wy-
sokość tego dodatku. 

Do czasu tej nowelizacji, uprawnienie do dodatku za wychowawstwo klasy wni-
kało z §5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
(...). Przepis ten brzmi: „Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczycie-
le, którym powierzono: 
l )  (...) 
2)  sprawowanie funkcji: 

a) wychowawcy klasy, 
b) doradcy metodycznego, lub nauczyciela-konsultanta, 
c) opiekuna stażu”. 
Celem ustawowego zagwarantowania nauczycielom pełniącym funkcję wycho-

wawcy klasy dodatku z tego tytułu oraz jego minimalnej wysokości, ustawą z dnia 
13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw (poz. 1287) w ustawie – Karta Nauczyciela dodano nowy art. 34a, w następu-
jącym brzmieniu: „Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wycho-
wawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wycho-
wawcy klasy”.

Zarówno przepis §5 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia, jak i przepis art. 34a zawarty 
w ustawie – Karta Nauczyciela odnoszą się do nauczycieli, którym powierzono spra-
wowanie funkcji wychowawcy klasy. 

W związku z różną interpretacją użytego w przepisie sformułowania „wychowawcy 
klasy” oraz utrwalonego orzecznictwa sądówl, zgodnie z którym określenie „wycho-
wawca klasy”, użyte w §5 pkt 2 lit. a rozporządzenia, obejmuje zarówno nauczyciela, 
któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i na-
uczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem 
w przedszkolu, a także biorąc pod uwagę postulaty zgłaszane podczas prac nad pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, 
podjęto decyzję o nowelizacji powyższego rozporządzenia, w zakresie rozszerzenia ka-
talogu podmiotów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy2 wskazano, że dodatek 

1 Wyrok NSA z dnia 29 maja 2009 r. (sygn. akt I OSK 180/09). wyrok NSA z dnia 19 paździer-
nika 2007 r. (sygn. akt I OSK 1366/07), wyrok NSA z dnia 10 października 2007 r. (sygn. 
akt I OSK 1194/07) oraz wyrok NSA z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt I OSK 1287/06), 
uchwała SN z dnia 8 lipca 2008 r., I PZP 3/08 (OSNP 2009-1-2(1).  
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funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddzia-
łem przedszkolnym. Projekt przedmiotowego rozporządzenia w dniu 9 lipca br. został 
skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych oraz zamiesz-
czony na stronie BlP Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Le-
gislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Po wejściu w życie ww. rozporządzenia, organy prowadzące przedszkola, będące 
jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku z tego tytułu w try-
bie określonym w ort. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu 
wynagradzania. 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich przyjęcie. 

Z wyrazami szacunku  
 
z upoważnienia  
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć 
Podsekretarz stanu  

2 §l pkt l projektu rozporządzenia. 
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  
Marka Gróbarczyka oraz do prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego  

„Wody Polskie” Przemysława Dacy

Szanowny Panie Ministrze! Panie Prezesie!
Pozwalam sobie ponownie indagować Państwa oświadczeniem z powo-

du licznych nieprawidłowości, jakie ujawniła Państwa odpowiedź. Proszę 
o wyjaśnienie nieprawidłowości i ocenę stanu faktycznego. Proszę o realiza-
cję spotkania z mieszkańcami terenów, których problem dotyczy. Pozostają 
oni w przeświadczeniu, że realizowana w tajemnicy przed nimi inwestycja 
jest efektem uzgodnień osób trzecich działających na szkodę ich oraz ich 
wielodzietnych rodzin.

W związku z odpowiedzią udzieloną na moje oświadczenie w sprawie 
budowy wału prostopadłego do rzeki Odry w miejscowości Dziergowice załą-
czam mapkę planowanej realizacji budowy wału przeciwpowodziowego, na 
której naniesiono przez urzędników lokalizację przewidzianego do budowy 
wału w kierunku prostopadłym do rzeki Odry. Podawanie tego w wątpli-
wość uważam za bezcelowe. Faktycznie takie usytuowanie wału ochroni 
mieszkańców wsi Bierawa, ale to nie oni skarżą się na pominięcie ich inte-
resów życiowych. Skarżą się ludzie zamieszkujący teren nazywany przez 
Państwa obszarem między wałami. Na załączonej mapie zarysowany jest 
obszar, jaki w przypadku wylewania rzeki Odry stanowić będzie zbiornik. 
Ten właśnie obszar zamieszkują oraz prowadzą na nim gospodarstwa rolne 
skarżący się ludzie.

Nie jest zgodne z prawdą podane przez Państwa twierdzenie, że bu-
dowa odcinka prostopadłego (załączona mapka) do rzeki zamknie obszar 
występowania wody z rzeki Odry systemem wałów, który ochroni miesz-
kańców wsi Dziergowice w całości nowym wałem. Część mieszkańców wsi 
znajdzie się po niewłaściwej, podatnej na zalewanie części wału. Planowany 
do budowy wał nie utworzy również systemu zamkniętego obwałowania, 
ponieważ nie zostanie połączony z innym wałem, lecz zostanie doprowadzo-
ny do wzniesienia naturalnego – skarpy. Jakie są parametry wytrzymałości 
na podmywanie wodą tej skarpy?

Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej omawianego terenu z udoku-
mentowaniem fotograficznym zamkniętego ciągu obwałowań, na który po-
wołano się w odpowiedzi.

W odpowiedzi powołujecie się Państwo na szerokie konsultacje projek-
tów budowy wału prowadzone z zainteresowanymi stronami przez pracow-
ników Wód Polskich. Proszę o ustalenie, dlaczego w konsultacjach pominięto 
opiniowanie budowy przez mieszkańców terenu, który będzie poddawany 
zalewaniu. Od mieszkańców otrzymałem informację, że spotkanie, o któ-
rym piszecie, było spotkaniem z przedstawicielem gminy Bierawa (wójtem), 
z wyłączeniem mieszkańców terenu, którzy będą mieli pecha znaleźć się na 
terenach zalewowych. Nie byli oni powiadamiani o spotkaniach, o których 
dowiadywali się już po nich. Proszę o kserokopię listy obecności ze spotkań 
konsultacyjnych, na które się Państwo powoływali, z przytoczeniem dat, 
w których odbyły się spotkania.

Podawane piętrzenie wody w przypadku właściwej zabudowy wału, 
równolegle do rzeki Odry, trudno uznać za uzasadnione, ponieważ zarówno 
w górnym, jak i w dolnym biegu rzeki Odry znajdują się obwałowania wy-
konane właśnie równolegle do jej biegu, co zawęża ją na szerokość podobną 
do pierwotnie planowanej w przypadku wałów równoległych do rzeki Odry. 
Plan taki, dostępny przez wiele lat, dla mieszkańców był podstawą do inwe-
stowania w gospodarstwa rolne i produkcję na terenie, który będzie po reali-
zacji budowy wału w przyjętej przez Państwo formie zagrożony zalewaniem.

Na załączonej mapie widać stawy, w których prowadzona jest obecnie 
hodowla ryb. Ich część zostanie po właściwej stronie wału, część będzie po-
datna na zalewanie. To właśnie na takie nierówne traktowanie w ramach 
poczynionych przed laty inwestycji produkcyjnych skarżą się mieszkańcy 
zamieszkujący sporny teren.
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Proszę o odpowiedź w poruszonej sprawie udzielenia rolnikom skutecz-
nej odmowy ubezpieczania terenów upraw oraz działalności na tym terenie 
przez firmy ubezpieczeniowe po publikacji planów budowy wału. Kto przej-
mie odpowiedzialność za ubezpieczenie przeciwpowodziowe tych terenów 
produkcyjnych z powodu przyjętych przez Wody Polskie planów i ich realiza-
cji? W przypadku spotkania z mieszkańcami w gminie Bierawa, na którym 
omawiano z nimi kwestie odszkodowań oraz wywłaszczania, proszę o kse-
rokopię listy obecności mieszkańców obecnych na spotkaniu oraz podanie 
daty i miejsca spotkania. Czy byli to mieszkańcy terenu, który z uwagi na 
prowadzoną inwestycję ma być podatny na zalewanie?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis

ODPOWIEDd�  
MINISTRA  
GOSPODARKI MORSKIEJ 
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 
Warszawa. 9 sierpnia 2019 r. 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

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

82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 roku dotyczące budowy wału prosto-
padłego do rzeki Odry w miejscowości Dziergowice. niniejszym przekazuję stosowne 
informacje. 

Zadania inwestycyjne prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie (PGW WP) realizowane są zgodnie z wszelkimi zasadami prawa krajowego, 
miejscowego oraz z poszanowaniem praw i własności mieszkańców. Przejrzystość 
procesów inwestycyjnych zapewnia postępowanie administracyjne toczące się na po-
ziomie gmin, powiatów, województw oraz organów administracji rządowej. Wnioski 
o wydanie decyzji lub opinii złożone do tych jednostek przez Inwestora – PGW WP, 
powodują wszczęcie postępowania. Każda zainteresowana strona ma prawo wglądu 
do sprawy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429 t.j.), a jeżeli jest stroną postępowania również do 
wniesienia swoich uwag, czy też odwołania od wydawanych decyzji. 

Realizowana dokumentacja inwestycyjna dla budowy wału na terenie gminy Biera-
wa wynika z uzgodnień i założeń czynionych przez lata pomiędzy gminą a jednostkami 
odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową przedmiotowego terenu. Istniejące 
obwałowania odcinka Odry na terenie przepływu przez obszar Gminy Bierawa wybu-
dowano w latach 30. minionego stulecia i stanowią one fragmentaryczne zabezpiecze-
nie terenu. Podczas powodzi w 1997 oraz 2010 roku istniejące zabezpieczenie powo-
dziowe nie spełniło swego zadania – wały okazały się zbyt niskie, a ponadto doszło do 
ich częściowego uszkodzenia, na skutek czego powstały pęknięcia i wyrwy. Aby można 
było mówić o systemie zabezpieczenia powodziowego Gminy Bierawa oraz przyległych 
terenów miasta Kędzierzyn-Koźle, należy gruntownie przebudować i zmodernizować 
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istniejące obwałowania oraz uzupełnić brakujące odcinki, jak również stworzyć odpo-
wiednią infrastrukturę techniczną. 

Do 2015 r. wybudowano i zmodernizowano lewostronne obwałowania Odry two-
rząc ciągłą zabudowę od granicy z województwem śląskim do miasta Kędzierzyn-Koź-
le. Sytuacja ta znacznie zwiększyła zagrożenie powodziowe gminy Bierawa położonej 
wzdłuż prawego brzegu rzeki. 

Na tym terenie na prawym brzegu Odry został natomiast wybudowany odcinek 
150 m obwałowania od granicy województwa śląskiego do istniejącego fragmentu ob-
wałowania na obszarze sołectwa Dziergowice. W wyniku tego miejscowości położone 
wzdłuż Odry na terenie województwa śląskiego zostały zabezpieczone przed powodzią. 

Obecnie na terenie gminy konieczne jest wybudowanie około 15 km obwałowań, 
które w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz będą miały 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego miasta Kędzierzyn-Koźle. Projek-
towany odcinek obwałowań o długości 2,85 km jest jednym z elementów, który powi-
nien być realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego. 

Ponadto, załączona do oświadczenia mapa, stanowi załącznik do Uchwały Rady 
Gminy Bierawa Nr XXI/155/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia 
nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bierawa. Wały zaznaczone na niej są wałami istniejącymi, o których wspo-
mniano powyżej, natomiast te oznaczone na czerwono, nie stanowią przebiegu wału 
przeciwpowodziowego projektowanego obecnie w ramach zadania pn.: „Budowa, prze-
budowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gmina Biera-
wa, woj. opolskie”. Realizacja inwestycji o długości 2,878 km została przewidziana na 
terenie miejscowości Dziergowice w gminie Bierawa. Początek projektowanego wału 
będzie dowiązywał się do istniejącego wału przy ulicy Turskiej, a kończył się na natu-
ralnym wzniesieniu terenu w miejscowości Dziergowice za ulicą Stawową. Naturalne 
wyniesienie terenu, do którego dowiązana będzie pierwsza część projektowanych wa-
łów jest dużo bardziej stabilnym elementem ochrony przeciwpowodziowej niż budowa-
ne wały, powstające w sposób sztuczny. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że obszar zarysowany na załączonej mapie jest ob-
szarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 ust. 34 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j.) dla prawdopodobieństwa wystą-
pienia powodzi Q1%. Obszar ten w przypadku zaniechania realizacji przedmiotowej 
inwestycji nie ulegnie zmianie, natomiast budowa projektowanego wału przeciwpowo-
dziowego, przyczyni się do ochrony przed powodzią miejscowości; Księża Łąka, Pod-
święcice oraz Dziergowice, spowoduje to zmniejszenie obszaru zagrożenia powodzią 
w tej części gminy. 

Jednocześnie informuję, iż w poprzedniej odpowiedzi na oświadczenie Pana 
senatora nie powołano się na zamknięty ciąg obwałowań, o którym wspomina Pan 
senator w niniejszym oświadczeniu. Jak już wyżej wspomniano, projektowany wał 
jest jedynie pierwszym elementem, stanowiacym cześć całego systemu wałów na 
terenie gminy, którego realizacja planowana jest w dalszych latach przy uwzględ-
nieniu zasad projektowania i budowy wałów w dolinie rzeki, a także czynników 
ekonomicznych. Dalsze zamierzenia inwestycyjne na terenie gminy Bierawa będą 
podejmowane przy udziale gminy, inwestora, projektantów oraz zainteresowanych 
mieszkańców. 

Jednym z najważniejszych aspektów ochrony doliny Odry przed powodzią, o któ-
rym nie można w tym przypadku zapomnieć, jest budowa zbiornika Racibórz Dolny, 
której zakończenie planowane jest w 2020 roku. Powstanie tego zbiornika pozwoli na 
znaczące obniżenie ewentualnej fali powodziowej i zabezpieczenie terenów leżących 
poniżej Raciborza, w tym terenu gminy Bierawa przed skutkami powodzi. 

Odnosząc się raz jeszcze do kwestii projektowanego obecnie wału należy zazna-
czyć, że jego podstawowym celem jest ochrona mieszkańców. Projektanci wykonujący 
dokumentację posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie, a także 
stosowne uprawnienia oraz ponoszą odpowiedzialność za poprawność rozwiązań pro-
jektowych. Ponadto pragnę zaznaczyć, że projektowany odcinek wału zlokalizowany 
jest równolegle do osi koryta Odry. 
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Ze względu na wały wybudowane już na lewym brzegu Odry oraz w celu zapew-
nienia odpowiedniej szerokości międzywala, wały prawostronne należy odsunąć od 
rzeki względem pierwotnych zamierzeń. Zbyt mała odległość pomiędzy wałami po obu 
stronach koryta rzeki mogłaby doprowadzić do zniszczenia tych wałów, co z kolei spo-
wodowałoby katastroficzne skutki na terenach gmin po obu stronach rzeki Odry. 

Jednocześnie informuję, że 26 lutego 2019 r. oraz 7 marca 2019 r. z inicjaty-
wy Wójta Gminy odbyły się spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele PGW 
WP oraz właściciele gospodarstw nieobjętych przedmiotową inwestycją. Na drugim ze 
spotkań ustalono, że pomiędzy gminą Bierawa a PGW WP będą prowadzone rozmo-
wy mające na celu wyznaczenie dalszego kierunku zabezpieczenia powodziowego na 
omawianym terenie. 

Z poważaniem 
 
z upoważnienia  
MINISTRA 
Anna Moskwa 
Podsekretarz Stanu

Oddowiedd�  
Prezesa  
Państwowego Gosdodarstwa Wodnego 
Wody Polskie

Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Wiejska 6/8 
00-902 Warszawa

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 15 lipca 2019 r., zawierające 

Oświadczenie Pana senatora Grzegorza Peczkisa złożone na 82. posiedzeniu Senatu 
RP, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podtrzymuje swoje wcześnieje-
sze stanowisko przekazane pismem znak KPI.053.15.2019.awu z dnia 14,06,2019 r. 
stanowiące odpowiedź na oświadczenie złożone przez Senatora na 79, posiedzeniu 
Senatu, które odbyło się w dniu 28 maja 2019 r.

Zadania inwestycyjne prowadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie realizowane są zgodnie z wszelkimi zasadami prawa krajowego, miejscowego 
oraz z poszanowaniem praw i własności mieszkańców. Przejrzystość procesów inwe-
stycyjnych zapewnia postępowanie administracyjne toczące się na poziomie gmin, po-
wiatów, województw oraz organów administracji rządowej. Wnioski o wydanie decyzji 
lub opinii złożone do tych jednostek przez Inwestora (PGW WP), powodują wszczęcie 
postępowania, Każda zainteresowana strona ma prawo wglądu do sprawy na pod-
stawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a jeżeli jest stroną postępowania 
również do wniesienia swoich uwag, czy też odwołania od wydawanych decyzji.

Realizowana dokumentacja inwestycyjna dla budowy wału na terenie gminy Biera-
wa wynika z uzgodnień i założeń czynionych przez lata pomiędzy gminą a jednostkami 
odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpowodziową przedmiotowego terenu. Istniejące 
obwałowania odcinka rzeki Odry na terenie przepływu przez obszar Gminy Bierawa 
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wybudowano w latach 30. minionego stulecia i stanowię one fragmentaryczne zabez-
pieczenie terenu. Podczas powodzi w 1997 oraz 2010 roku istniejące zabezpieczenie 
powodziowe nie spełniło swego zadania – wały okazały się zbyt niskie, a ponadto do-
szło do ich częściowego uszkodzenia, na skutek czego powstały pęknięcia i wyrwy. 
Spowodowało to podtopienie wielu budynków oraz zalanie ponad 600 ha terenów gmi-
ny. Aby można było mówić o systemie zabezpieczenia powodziowego Gminy Bierawa 
oraz przyległych terenów miasta Kędzierzyn-Koźle, należy gruntownie przebudować 
i zmodernizować istniejące obwałowania oraz uzupełnić brakujące odcinki, jak rów-
nież stworzyć odpowiednią infrastrukturę techniczną.

W ostatnich latach w całości wybudowano i zmodernizowano lewostronne obwało-
wania rzeki Odry tworząc ciągłą zabudowę od granicy z województwem śląski do mia-
sta Kędzierzyn-Koźle. Sytuacja ta znacznie zwiększyła zagrożenie powodziowe gminy 
Bierawa położonej wzdłuż prawego brzegu rzeki. Na tym terenie na prawym brzegu 
rzeki Odry został natomiast wybudowany odcinek 150 m obwałowania od granicy 
województwa śląskiego do istniejącego fragmentu obwałowania na obszarze sołectwa 
Dziergowice. Sytuacja ta spowodowała, że miejscowości położone wzdłuż rzeki Odry 
na terenie województwa śląskiego, zostały zabezpieczone przed powodzią, lecz to spo-
wodowało zwiększenie w znaczący sposób ryzyka powodziowego dla gminy Bierawa. 

Obecnie na tym terenie brak jest jakiegokolwiek systemu, który pozwala na za-
bezpieczenie którejkolwiek miejscowości, a co za tym idzie, całej gminy przed wezbra-
niami wód rzeki Odry oraz jej dopływu – rzeki Bierawki. Na terenie gminy konieczne 
jest wybudowanie około 15 km obwałowań, które w znaczący sposób poprawią bez-
pieczeństwo mieszkańców oraz będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa powo-
dziowego miasta Kędzierzyn-Koźle. Projektowany odcinek obwałowań o długości 2,85 
km jest jednym z elementów, który powinien być realizowany w celu poprawy bezpie-
czeństwa powodziowego. 

Ponadto, załączona do oświadczenia Pana senatora mapka, stanowi załącznik do 
Uchwały Rady Gminy Bierawa Nr XXI/155/2016 z dnia 26 września 2016 r. w spra-
wie uchwalenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Bierawa. Wały zaznaczone na niej są wałami istniejącymi, 
o których wspomniano powyżej, natomiast te oznaczone na czerwono, nie stanowią 
przebiegu wału przeciwpowodziowego projektowanego obecnie w ramach zadania 
pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 
km, gmina Bierawa, woj. opolskie". Przedmiotowa inwestycja o długości 2,878 km zo-
stała przewidziana na terenie miejscowości Dziergowice w gminie Bierawa. Początek 
projektowanego wału będzie dowiązywał się do istniejącego wału przy ulicy Turskiej, 
a kończył się na naturalnym wzniesieniu terenu w miejscowości Dziergowice za ulicą 
Stawową. Naturalne wyniesienie terenu do którego dowiązana będzie pierwsza część 
projektowanych wałów jest dużo bardziej stabilnym elementem ochrony przeciwpowo-
dziowej niż budowane wały, powstające w sposób sztuczny.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że obszar zarysowany na załączonej przez Pana se-
natora Grzegorza Peczkisa mapce jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, 
w rozumieniu art. 16 ust. 34 ustawy Prawo wodne dla prawdopodobieństwa wystą-
pienia powodzi Q1%. Obszar ten w przypadku zaniechania realizacji przedmiotowej 
inwestycji nie ulegnie zmianie, natomiast budowa projektowanego wału przeciwpowo-
dziowego, przyczyni się do ochrony przed powodzią miejscowości: Księża Łąka, Pod-
święcice oraz Dziergowice, spowoduje to zmniejszenie obszaru zagrożenia powodzią 
w tej części gminy. Jednocześnie informuję, iż w poprzedniej odpowiedzi nie powo-
łano się na zamknięty ciąg obwałowań, o którym wspomina Pan senator w swoim 
oświadczeniu. Jak już przytoczono powyżej, projektowany wał jest jedynie pierwszym 
elementem, stanowiącym część całego systemu wałów na terenie gminy, którego re-
alizacja planowana jest w dalszych latach przy uwzględnieniu zasad projektowania 
i budowy wałów w dolinie rzeki, a także czynników ekonomicznych. Dalsze zamierze-
nia inwestycyjne na terenie gminy Bierawa będą podejmowane przy udziale gminy, 
inwestora, projektantów oraz zainteresowanych mieszkańców. 

Jednym z najważniejszych aspektów ochrony doliny Odry przed powodzią, o któ-
rym nie można w tym przypadku zapomnieć, jest budowa zbiornika Racibórz Dolny, 
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której zakończenie planowane jest w 2020 roku. Powstanie tego zbiornika będzie po-
zwalało na znaczące ścięcie ewentualnej fali powodziowej i zabezpieczenie terenów 
leżących poniżej Raciborza, w tym terenu gminy 8ierawa przed skutkami powodzi.. 

Odnosząc się raz jeszcze do kwestii projektowanego obecnie wału należy zazna-
czyć, że jego podstawowym celem jest ochrona mieszkańców. Projektanci wykonujący 
dokumentację posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie, a także 
stosowne uprawnienia oraz ponoszą odpowiedzialność za poprawność rozwiązań pro-
jektowych. Ponadto pragnę zaznaczyć, że projektowany odcinek wału zlokalizowany 
jest równolegle do osi koryta rzeki Odry. 

Ze względu na wały wybudowane już na lewym brzegu rzeki Odry, oraz w celu za-
pewnienia odpowiedniej szerokości międzywala, wały prawostronne należy odsunąć 
od rzeki względem pierwotnych zamierzeń. Zbyt mała odległość pomiędzy wałami po 
obu stronach koryta rzeki mogłaby doprowadzić do zniszczenia tych wałów, co z kolei 
spowodowałoby katastroficzne skutki na terenach gmin po obu stronach rzeki Odry. 

Jednocześnie informuję, że w dniu 26.02.2019 r. w siedzibie Urzędu oraz w dniu 
07.03.2019 r. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, odbyły się spotkania, których inicjato-
rem był Wójt Gminy. Uczestniczyli w nich właściciele gospodarstw nieobjętych przed-
miotową inwestycją. Na drugim ze spotkań ustalono, że pomiędzy gminą Bierawa 
a PGW WP będą prowadzone rozmowy mające na celu wyznaczenie dalszego kierunku 
zabezpieczenia powodziowego na omawianym terenie.

Z poważaniem�

z up. PREZESA 
WÓD POLSKICH 
Zastępca Prezesa 
Patrycja Szpak-Lichota
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Oświadczenie senatora Aleksandra Pocieja

skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w nawiązaniu do wydarzeń, jakie miały miejsce 

w związku z przywróceniem Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamen-
tarnym Rady Europy. Jako przewodniczący największej frakcji w Zgroma-
dzeniu Parlamentarnym RE – Europejskiej Partii Ludowej – obserwowałem 
z bliska niedowierzanie i rozczarowanie przedstawicieli państw dawnego 
bloku wschodniego po wyłamaniu się Polski z widocznej od wielu lat na are-
nie międzynarodowej polityki solidarności wobec Ukrainy.

Przypominam, iż nie tylko spotkanie Komitetu Ministrów, które odbyło 
się w Helsinkach w dniu 17 maja bieżącego roku, miało istotny wpływ na po-
wrót Federacji Rosyjskiej do Rady Europy na mocy pełnoprawnego członka. 
Również wcześniejsze głosowanie w Strasburgu dotyczyło takich zmian sta-
tutowych, które do tego powrotu prowadziły. Polska się za nimi opowiedzia-
ła, wbrew stanowisku nie tylko Ukrainy, ale także państw bałtyckich, Gruzji, 
a nawet Armenii, która uchodzi za kraj prowadzący prorosyjską politykę.

Również w kuluarowych rozmowach koledzy z sąsiednich państw, ale 
też bardziej postronni obserwatorzy, wyrażali zdumienie postawą i rolą Pol-
ski w całym mechanizmie, który finalnie doprowadził do przywrócenia Rosji 
wszystkich praw w Radzie Europy.

Komentarze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pojawiające się w ostat-
nich dniach w polskich mediach w kontekście oceny roli Polski w tych wyda-
rzeniach, sprawiają wrażenie niespójnych i miało wiarygodnych, zwłaszcza 
w świetle wiedzy, jaką posiadam z racji pełnionej funkcji. Dlatego bardzo 
proszę Pana Ministra o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz doprecyzowa-
nie, jak ma się to do oficjalnej, wieloletniej koncepcji polityki zagranicznej 
Polski wobec naszych sąsiadów – Rosji i Ukrainy oraz walki o zachowanie 
standardów demokratycznych w całej Europie.

Chciałbym przy tym zaznaczyć, iż zależy mi nie tylko na wyjaśnieniu 
kwestii postawy Polski podczas spotkania Rady Ministrów w Helsinkach, 
ale również, jeśli nie przede wszystkim, w trakcie wcześniejszego głosowa-
nia w Strasburgu. Dokładne poznanie oficjalnej linii rządu RP w związku 
z tymi wydarzeniami, jak również przesłanek i istotnych czynników, które 
wpłynęły na stanowisko polskiego MSZ podczas wspomnianych spotkań, 
będzie bardzo pomocne w mojej działalności w Radzie Europy i bieżących 
oraz przyszłych rozmowach z przedstawicielami innych państw w Zgroma-
dzeniu Parlamentarnym.

Z poważaniem 
Aleksander Pociej
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Oddowiedd�

Warszawa, 8 sierpnia 2019 r. 
 
Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Aleksandra Pocieja, złożonym na 82. 

Posiedzeniu Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r. przedstawiam niniejszą odpowiedź. 
Polska niezmiennie podkreśla, że nielegalne działania Federacji Rosyjskiej, w tym 

okupacja i aneksja Krymu, czynią Federację Rosyjską państwem odpowiedzialnym za 
zaistniały kryzys w Radzie Europy. Polska konsekwentnie wyraża także sprzeciw wo-
bec bezprawnej aneksji Krymu i miasta Sewastopola oraz wspiera Ukrainę na forach 
międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej oraz w Radzie Europy. 

Federacja Rosyjska pozostaje pełnoprawnym członkiem Rady Europy od wielu lat. 
Nie została z niej wykluczona a jej członkostwo nie było i nie jest zawieszone. Od 3 
lat delegacja rosyjska do Zgromadzenia Parlamentarnego RE nie brała udziału w po-
siedzeniach w odpowiedzi na pozbawienie jej przez Zgromadzenie prawa głosowania 
na tym forum. Dla wyrażenia sprzeciwu Rosja przestała opłacać dwa lata temu swoją 
składkę do budżetu Rady Europy. Dopiero 2 lipca br. Rosja rozpoczęła proces uiszcza-
nia swoich zobowiązań względem Rady Europy. 

Obradujący w Helsinkach Komitet Ministrów RE nie decydował w sprawie powro-
tu Rosji do prac Zgromadzenia Parlamentarnego RE, w szczególności zaś nie odbyło 
się w tej materii jakiekolwiek głosowanie. Pan Minister Jacek Czaputowicz w swoim 
wystąpieniu odniósł się zaś do nieakceptowalnych naruszeń prawa międzynarodowe-
go przez Rosję. 

Projekty decyzji Komitetu Ministrów przyjęte przez stałych przedstawicieli przy 
Radzie Europy w dniu 14 maja 2019 r., a więc przed 129. sesją Komitetu Ministrów 
w Helsinkach (CM/DeI/Dec(2019) 129/2) nie skutkowały tym, że Rosja otrzymała 
możliwość powrotu do Rady Europy, bowiem cały czas pozostawała i pozostaje człon-
kiem tej organizacji. W trakcie głosowania przeprowadzonego na forum Stałych Przed-
stawicieli akredytowanych przy RE nad przyjęciem projektu tej decyzji Komitetu Mi-
nistrów Polska zajęła stanowisko zbieżne z 38 państwami, m.in. państwami wyszeh-
radzkimi, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Niemcami 
i Francją, przeciwko głosowało 6 państw (Ukraina, Gruzja, Litwa, Łotwa, Estonia oraz 
Armenia). Rosja wstrzymała się od głosu. Azerbejdżan i Mołdawia nie wzięły udziału 
w głosowaniu. Dnia 17 maja na 129. sesji Komitetu Ministrów, obradującego w Hel-
sinkach, w której wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych, wszystkie państwa, 
w tym m.in. Ukraina, Gruzja, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Armenia zgodziły się przez 
aklamację na ten przedstawiony projekt decyzji, co do którego było wiadome już na 
tym etapie, iż nie jest możliwe zbudowanie większości blokującej. Innymi słowy, także 
szefowie delegacji, których Stali Przedstawiciele przy Radzie Europy w dniu 14 maja 
głosowali przeciwko projektowi decyzji, nie zaproponowali głosowania nad dokumen-
tem na szczeblu ministerialnym w dniu 17 maja w Helsinkach, choć mieli taką moż-
liwość. 

Podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego RE w 2014 i 2015 r. delegacji par-
lamentarnej Federacji Rosyjskiej zostało zawieszone prawo głosu w ramach tego or-
ganu, jednakże nie pozbawiono Rosji członkostwa w Radzie Europy. Rząd rosyjski 
uczestniczył w pracach pozostałych ciał w ramach Organizacji (w tym m.in. w Komi-
tecie Ministrów, w którym ma prawo głosu). Decyzja Komitetu Ministrów (CM/DeI/
Dec(2019) 129/2) nie dotyczyła więc charakteru członkostwa jakiegokolwiek państwa 
w Radzie Europy. Należy natomiast podkreślić, iż powyższa decyzja wzywa przed-
stawicieli państw członkowskich do ukształtowania, w oparciu o deklarację Komi-
tetu Ministrów z 1994 r. o zgodności ze zobowiązaniami powziętymi przez państwa 
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członkowskie Rady Europy, jasnej, komplementarnej procedury badania przestrzega-
nia stanu przyjętych zobowiązań przy współudziale Komitetu Ministrów, Zgromadze-
nia Parlamentarnego oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy. Procedura ta może 
stanowić odpowiednią odpowiedź na aktualne i przyszłe zagrożenia dla praw człowie-
ka w państwach członkowskich Rady Europy. 

W toku prac nad projektem tej decyzji, Polska bardzo wyraźnie wskazywała na po-
trzebę pełnego respektowania przez Rosję wymogu wpuszczenia na swoje terytorium, 
a także inne kontrolowane przez siebie obszary, przedstawicieli Rady Europy, w tym 
zwłaszcza Komisarz Praw Człowieka i ciał monitoringowych oraz rzetelnego i sprawne-
go wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stwierdzenie, że 
Polska głosowała za powrotem Rosji do Rady Europy jest niezgodne z prawdą. 

Przywrócenie prawa głosu jakiejkolwiek delegacji parlamentarnej w Zgromadze-
niu Parlamentarnym RE dotychczas znajdowało się w gestii Zgromadzenia Parlamen-
tarnego i nigdy nie było kompetencją Komitetu Ministrów. Niemniej jednak podczas 
ostatniej sesji Zgromadzenie Parlamentarne RE, przyjmując rezolucję nr 2287 (2019), 
uznało, iż zgodnie ze Statutem Rady Europy, nie ma ono uprawnień do pozbawiania 
narodowych delegacji parlamentarnych prawa do udziału w obradach i prawa do gło-
sowania przy zatwierdzaniu pełnomocnictw delegacji, jak to miało miejsce podczas 
sesji w 2014 i 2015. Zdecydowana większość polskiej delegacji parlamentarnej do 
ZPRE zagłosowała przeciwko tej rezolucji. 

Biorąc pod uwagę niezwykle delikatną sytuację polityczną w Radzie Europy, jak 
również niezmienny priorytet polskiej polityki zagranicznej, jakim jest wspieranie 
Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, Polska jest otwarta do współpracy i dialogu z wła-
dzami w Kijowie w kwestii aktywności na forum Rady Europy. 

Z poważaniem  
 
z upoważnienia  
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH  
Piotr Wawrzyk  
Podsekretarz Stanu 
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Oświadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas dyżuru senatorskiego w Sępólnie Krajeńskim, na sesji rady po-

wiatu sępoleńskiego występowała reprezentująca Szpital Powiatowy w W. 
pani M.K., prezes zarządu (…) Sp. z o.o.

W wystąpieniu wystosowała ona apel, kierowany za moim pośrednic-
twem do władz centralnych, o poprawę warunków finansowania szpitala 
i wielu innych szpitali powiatowych o cechach organizacyjnych (tj. samorzą-
dowych) zbliżonych do zarządzanego przez nią podmiotu.

Zastrzeżenia budzą nade wszystko:
– finansowanie świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej tera-

pii, tj. świadczeń ratujących życie, w ramach ogólnego ryczałtu sieciowego. 
Wskazać należy, iż zakres generuje znaczące nadwykonania, które z uwa-
gi na przyjęty sposób finansowania nie stanowią dodatkowych środków fi-
nansowych. Konieczne jest wyłączenie przedmiotowego zakresu z ryczałtu 
sieciowego i uwzględnienie go w odrębnym finansowaniu w ramach umowy 
sieciowej;

– pogarszająca się sytuacja finansowa wynikająca ze stałego wzrostu 
kosztów funkcjonowania spółki, będąca skutkiem braku kadry medycznej 
na rynku usług zdrowotnych, a co za tym idzie, coraz większych kosztów jej 
pozyskania i utrzymania, jak również wzrostu cen mediów, oleju napędowe-
go grzewczego, leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego 
użytku, energii elektrycznej itd. przy utrzymywaniu przez płatnika finanso-
wania świadczeń zdrowotnych na niewystarczającym poziomie (dla przy-
kładu: stawka za funkcjonowanie izby przyjęć przyjęta na poziomie ryczałtu 
dobowego w kwocie 1 593 zł znacząco nie wystarcza na ponoszone koszty, 
tj. koszty personelu, infrastruktury, potrzeb medycznych pacjentów).

Mając na uwadze zarówno wielkość wniesionych spraw, jak i inne sy-
gnały, wskazuję, iż w systemie finansowania szpitali doprecyzowania bądź 
modyfikacji wymaga działalność szpitali pracujących na warunkach sieci, 
gdyż przyjęto zaniżone wskaźniki zarządzania finansowego, tj. jednakowe 
dla szpitali uniwersyteckich zlokalizowanych w bogatszych ośrodkach lub 
innych szpitali o większym oddziaływaniu środowiskowym.

Szpitale powiatowe pracują wśród pacjentów o zdecydowanie obniżo-
nych dochodach, a tym samym ograniczonych możliwościach leczenia na 
własny koszt. Szczególnie dotyczy to powiatów o przekroju środowiskowym 
takim jak w Sępólnie Krajeńskim, gdzie bezrobocie sięga 12%, poziom inwe-
stycji jest 3-krotnie mniejszy niż w innych powiatach, bardziej rozwiniętych, 
a dochody ludności (w tym rolniczej) są o 30–40% mniejsze niż w bogatszych, 
uprzemysłowionych aglomeracjach.

Zwracam się do Pana Ministra o analizę powyższego problemu i objęcie 
korektą finansową tego rodzaju instytucji.

Jan Rulewski
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Oddowiedd�

Warszawa, 27 sierpnia 2019 r. 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka, znak BPS/043-82-2338/19, z dnia 15 

lipca 2019 r., przy którym przekazano oświadczenie Senatora RP Jana Rulewskie-
go, złożone podczas 82. posiedzenia Senatu RP, w sprawie poprawienia finansowania 
szpitali powiatowych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Na wstępie pragnę poinformować, że Ministerstwo Zdrowia z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia prowadzą na bieżąco rozmowy z przedstawiciełami szpitali, na których 
omawiane są kwestie związane z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych. Ostatnie 
spotkanie miało miejsce 4 lipca br. Między innymi w wyniku tych spotkań są podej-
mowane decyzje dotyczące uruchomienia dodatkowych środków przekazywanych na 
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W wyniku ww. decyzji NFZ w roku 2019 dokonał kilku zmian planu finansowe-
go NFZ, w wyniku których zwiększono środki przekazywane świadczeniodawcom na 
łączną kwotę ok. 6,3 młd zł, w tym na leczenie szpitalne – ok. 3,4 mld zł. W wyniku 
ww. zmian planu finansowego koszty świadczeń opieki zdrowotnej Kujawsko-Pomor-
skiego OW NFZ zostały zwiększone łącznie o kwotę ok. 372,2 mln zł, w tym leczenie 
szpitalne – o kwotę ok. 165,3 mln zł.

W ramach ww. zmian planu finansowego NFZ środki przeznaczono m.in na zwięk-
szenie wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju leczenie szpitalne, świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej reali-
zowanych na szczególnie istotnych w szpitalach powiatowych oddziałach chorób we-
wnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. – od 1 stycznia br. Natomiast zmiana planu 
finansowego NFZ na rok 2019 z 5 czerwca 2019 r., zwiększająca koszty świadczeń 
opieki zdrowotnej o ok. 4,1 mld zł, uwzględnia konieczność zapewnienia finansowa-
nia, m.in.: zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej związanej ze zwiększającymi 
się kosztami udzielania świadczeń, w szczególności zwiększającymi się kosztami wy-
nagrodzeń personelu – od 1 1ipca br. 

W związku z powyższym środki finansowe przekazywane przez NFZ do świadcze-
niodawców w roku 2019, w tym na terenie Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ, są znacz-
nie wyższe, w tym w zakresie m.in. leczenia szpitalnego, co wpłynie pozytywnie na 
sytuację finansową podmiotów leczniczych.

Ponadto pragnę poinformować, że przygotowany przez Prezesa NFZ plan finanso-
wy na 2020 r. przewiduje przeznaczenie na koszty świadczeń opieki zdrowotnej środ-
ków w wysokości 91 754033 tys. zł, co stanowi wzrost o 8 096 695 tys. zł, tj. o 9,68% 
w porównaniu do pierwotnego planu finansowego NFZ na 2019 r. Jest to najwyższa 
dynamika wzrostu środków w planach finansowych NFZ w ostatnich latach.

Dalsze zwiększenie środków finansowych przeznaczanych przez NFZ na świad-
czenia opieki zdrowotnej jest uzależnione od otrzymania przez płatnika publicznego 
dodatkowych przychodów.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia 
Janusz Cieszyński 
Podsekretarz Stanu 
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Oświadczenie senatora Sławomira Rybickiego

skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Rząd zobowiązał się do zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od 
1 września 2019 r. Jednak by stało się to możliwe, należy znowelizować roz-
porządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(DzU z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

Nauczycielom biorącym udział w akcji strajkowej potrącono znaczną 
część wynagrodzeń za okres strajku. Z kolei w budżetach jednostek samo-
rządu terytorialnego pozostały częściowo środki, które były przeznaczone 
z subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli, a w związku ze 
strajkiem nie zostały wypłacone.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Kiedy minister dokona nowelizacji stosowanego rozporządzenia, któ-

ra pozwoli na realizację obiecanych nauczycielom podwyżek?
2. Czy jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe środki 

na podwyżki? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?
3. Czy ministerstwo podejmie prace legislacyjne nad wprowadzeniem 

możliwości wyrównania nauczycielom wynagrodzeń za okres strajku?
4. Czy zostaną ustanowione przepisy dające wyraźne upoważnienie 

do wypłaty nauczycielom przez jednostki samorządu terytorialnego i dyrek-
torów jednostek oświatowych środków na wynagrodzenia wstrzymanych 
w związku ze strajkiem?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki

Oddowiedd�  

Warszawa, 07 sierpnia 2019 r. 
 
Szanowny Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Sławomira Rybickiego, podczas 82. posiedzenia Senatu RP 12 lipca 2019 r. w sprawie 
wynagrodzeń nauczycieli. 

Szanowny Panie Senatorze, 
zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) w okresie od l września 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób 
określony w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zwiększa się o 9,6%. Podwyż-
szenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do 30 
września 2019 r., z wyrównaniem od l września 2019 r. Wzrost średniego wynagrodze-
nia nauczycieli powoduje także wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków od 
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niego zależnych, które są elementami wynagrodzenia średniego. Dlatego też projekt 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniajqcego rozporządzenie w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przewiduje podwyższenie minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określonych w tabeli stanowiącej 
załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. 
zm.). Od l września 2019 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli wzrosną również o 9,6%. 

Ponadto ww. projekcie rozporządzenia rozszerzono przepisy dotyczące dodatków 
funkcyjnych wskazując, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, 
którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Organy prowadzące przed-
szkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą wysokość dodatku 
z tego tytułu w trybie określonym wart. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. 
w drodze regulaminu wynagradzania. 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia w dniu 9 lipca br. został skierowany do 
uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych oraz zamieszczony na stronie 
BlP Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji w zakładGe 
RlGJ.dowy Proces Legislacyjny. Podpisanie rozporządzenia planowane jest na sier-
pień br. Rozporządzenie wejdzie w żydzie z dniem l września 2019 r. 

W związku z podwyżkami wynagrodzenia nauczycieli od l września 2019 r. oraz 
wprowadzeniem świadczenia na start subwencja oświatowa na rok 2019 zwiększy się 
o l mld zł. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Do projektu 
rozporządzenia zostało załączone uzasadnienie i ocena skutków regulacji, które szcze-
gółowo wyjaśniają istotę przyjętych rozwiązań oraz przedstawiają wpływ na budże-
ty jednostek samorządu terytorialnego w zakresie subwencji oświatowej. Podpisanie 
rozporządzenia planowane jest na sierpień br. Podział subwencji zostanie dokona-
ny niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia. Projektowana nowelizacja rozporzą-
dzenia zawiera przepisy umożliwiające dokonanie podziału dodatkowej kwoty części 
oświatowej subwencji ogólnej. Głównym komponentem w projekcie jest podział kwoty 
subwencji w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od l września 2019 r. 
o 9,6%. Ponadto nastąpi kontynuacja wsparcia dla małych szkół, tj. przy podziale 
dodatkowej kwoty subwencji oświatowej zostanie uwzględnione dodatkowe wsparcie 
dla małych szkół podstawowych w mniej zamożnych samorządach. Wsparciem zosta-
ną objęte szkoły jednociągowe, w których średnia wielkość oddziału jest mniejsza od 
średniej wielkości oddziału w skali kraju (18 uczniów) znajdujące się w mniej zamoż-
nych samorządach. W przypadku 8-klasowych szkół podstawowych wsparciem mogą 
zostać objęte szkoły nawet do 144 uczniów. Na ten cel przeznaczono prawie 60 mln zł. 
W ramach podziału dodatkowej kwoty subwencji zostanie naliczona kwota 1,2 tys. zł 
na nauczyciela stażystę w związku z wprowadzeniem świadczenia na start dla nauczy-
cieli stażystów. W skali kraju na ten cel przeznaczono 24 mln zł. 

Odnosząc się do pytań dotyczących podjęcia prac legislacyjnych nad wprowadze-
niem możliwości wyrównania nauczycielom wynagrodzeń za okres strajku uprzejmie 
informuję, że prace takie nie są planowane. Przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) nie zawierają przepisów 
szczególnych ustanawiających w stosunku do nauczycieli odmienne od powszechnie 
obowiązujących zasady rozwiązywania sporów zbiorowych, w tym prawo do wynagro-
dzenia nauczycieli biorących udział w strajku. W powyższym zakresie do nauczycieli 
mają zastosowanie przepisy odnoszące się do wszystkich grup zawodowych upraw-
nionych do strajku, tj. przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174, z późn. zm.), które w sposób jednoznaczny 
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wyłączają prawo do wynagrodzenia pracowników biorących udział w strajku. Zgodnie 
z art. 23 ust. 2 ww. ustawy, w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami 
ustawy, pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz 
uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy 
w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Kwestia 
wynagrodzenia za udział w strajku była również przedmiotem rozważań Sądu Najwyż-
szego, który w uchwale z dnia 8 grudnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 49/94) stwierdził, 
że pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia z góry powinien liczyć się z obo-
wiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy (np. za czas 
udziału w strajku), chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zacho-
wuje do niego prawo. Inaczej mówiąc – konstrukcja wypłaty wynagrodzenia z góry 
polega na wypłaceniu wynagrodzenia przed świadczeniem pracy, lecz pod warunkiem, 
że pracownik będzie świadczył pracę w okresie, za który otrzymał z góry wypłatę wy-
nagrodzenia. Zatem przed spełnieniem świadczenia pracownik ma tylko prawo do 
wypłaty wynagrodzenia, natomiast prawo do wynagrodzenia powstanie po wykonaniu 
pracy. Nastąpi to na koniec miesiąca, gdy okaże się, że świadczył pracę w należącym 
do niego rozmiarze. 

Wypłata wynagrodzenia z góry nie zmienia bowiem faktu, że dopiero gdy okaże 
się, że pracownik wykonał pracę – wypłacone mu zgóry wynagrodzenie stanie się jego 
prawem. Powyższa teza koresponduje z regulacją zawartą w art. 87 §7 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), zgodnie z którą, 
z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w po-
przednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie 
zachowuje prawa do wynagrodzenia. W świetle powyższego, strajk jest uważany przez 
ustawodawcę za przyczynę usprawiedliwiającą niewykonywanie przez pracownika 
obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Zawieszenie obowiązku świadczenia 
pracy nie wywiera niekorzystnego dla strajkującego pracownika wpływu na utrzyma-
nie nabytych uprawnień pracowniczych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 
Okres strajku nie może być jednak uważany za okres wykonywania pracy. Dlatego też 
w okresie strajku pracownik, który w nim uczestniczy, nie nabywa prawa do wyna-
grodzenia. Jest to rozwiązanie sprawiedliwe, systemowo zgodne z innymi przepisami 
prawa pracy, w szczególności z art. 80 Kodeksu pracy, który stanowi, że wynagrodze-
nie przysługuje za pracę wykonaną. Jednocześnie rozwiązanie przewidziane w art. 
23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pozwala traktować jednakowo 
wszystkich pracowników uczestniczących w strajkach, niezależnie od tego, do jakiej 
grupy zawodowej należą. 

Przyznanie prawa do wynagrodzenia za okres strajku wyłącznie nauczycielom 
w nieuzasadniony sposób różnicowałoby sytuację pracowników sfery budżetowej 
w powyższym zakresie. Należy zauważyć, iż w strajkach organizowanych w szkołach 
w kwietniu br. brali udział nie tylko nauczyciele, lecz także pracownicy administracji 
i obsługi, którzy również w związku z art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych nie zachowali prawa do wynagrodzenia. Przyznanie prawa do wynagro-
dzenia za okres strajku tylko jednej grupie zawodowej oznaczałoby nierówne trakto-
wanie przez ustawodawcę innych grup zawodowych, które znalazły się w takiej samej 
sytuacji, a tym samym naruszałoby zasadę równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 
Konstytucji RP. 

Z wyrazami szacunku  
 
z upoważnienia  
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu 
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Oświadczenie senatora Sławomira Rybickiego

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  
Marka Gróbarczyka

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) w maju br. zaleciła znaczne 
redukcje połowów dorszy i śledzi w Morzu Bałtyckim ze względu na bardzo 
duże przełowienie tych gatunków i ich niepokojącą sytuację środowiskową. 
W październiku br. Rada Europejska określi wiążące kwoty połowowe na 
rok 2020. W związku z tym proszę o następujące informacje.

1. Jakie jest lub będzie stanowisko rządu odnośnie do unijnych całkowi-
tych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot w Morzu Bałtyckim dla połowów 
dorszy i śledzi?

2. Czy ministerstwo monitoruje liczebność dorsza i śledzia w Bałtyku 
i w Zatoce Gdańskiej? Jeśli tak, to jakie są zasoby? Jeśli nie, to z jakich po-
wodów nie monitoruje?

3. Czy i jakie działania podjęło oraz jakie podejmie ministerstwo, aby 
wesprzeć rybaków w związku z ograniczeniami połowów?

4. Jakie działania prowadzi lub będzie prowadzić ministerstwo na szcze-
blu krajowym i unijnym w celu wypracowania rozwiązań prowadzących do 
zwiększenia liczebności dorsza i śledzia w Bałtyku?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki

Oddowiedd�

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r. 
 
Szanowny Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

czas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 roku w sprawie połowów dor-
szów i śledzi w Morzu Bałtyckim, niniejszym przedstawiam stosowne informacje. 

Na wstępie pragnę podkreślić wieloletnie zaangażowanie resortu gospodarki mor-
skiej i żeglugi śródlądowej na forum międzynarodowym i krajowym w ochronę zaso-
bów żywych Morza Bałtyckiego, w tym stad dorsza i śledzia. 

Zdając sobie sprawę z drastycznie zmniejszającej się populacji wspomnianych ga-
tunków, już w 2014 r. obecny Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
będąc ówcześnie członkiem komisji ds. rybołówstwa w PE, oraz koordynatorem grupy 
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (Grupa ECR) , osobiście zwracał uwagę 
Panu Karmenu Velli – obecnemu Komisarzowi ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej 
i Rybołówstwa na pogarszający się stan zasobów Morza Bałtyckiego i katastrofalny 
wpływ połowów przemysłowych na ten akwen. 

Ponadto, MGMiŻŚ wielokrotnie apelował1 zarówno do Pana Komisarza Karmenu 
Velii, jak i przedstawicieli państw akwenu Morza Bałtyckiego o zmianę dotychczasowej 
polityki rybołówstwa. Co więcej, krytykowana przez resort polityka rybołówstwa UE 
przez wiele lat była realizowana przy cichej aprobacie międzynarodowych organizacji 

1 Por. list do Komisarza Karmenu Velli z dnia 14.03.2019 r.
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ekologicznych (m.in. Greenpeace, WWF), które pomimo kierowanych do nich licznych 
apeli i pism2, zbywały temat milczeniem. 

Dostrzegając jawną niechęć państw członkowskich do zmiany tego katastrofalne-
go kursu, podjęliśmy na poziomie Rządu RP szereg działań ratunkowych w postaci: 

 • utrzymania okresów ochronnych dla tarlisk dorsza, 
 • wprowadzenia zakazu trałowania w obszarze 6 Mm od polskiego wybrzeża, 
 • wprowadzenia kwot połowowych dla dobijaka i tobiasza – gatunków będących 

jednym z podstawowych źródeł pokarmu dla dorsza, 
 • zmianie procedur kontrolnych rybołówstwa – Powołanie Głównego Inspektora 

Rybołówstwa Morskiego. 
Obecnie jesteśmy świadkami podejmowania na szczeblu UE nieprzemyślanych 

działań o charakterze stricte wizerunkowym, których efektem będą nieskuteczna 
ochrona środowiska oraz zapaść sektora rybackiego. Przyjęte w dniu 22 lipca 2019 r. 
rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2019/1248 ustanawiające 
środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza atlantyc-
kiego (Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego z pewnością nie spo-
woduje poprawy sytuacji tego stada. Potwierdzeniem nietrafności przyjętych rozwią-
zań jest chociażby stanowisko ICES, który wskazuje, iż nawet całkowite zaprzestanie 
komercyjnych połowów dorsza w drugiej połowie 2019 r. nie przyczyni się znacząco 
do zwiększenia biomasy stada tarłowego w 2020 r. Co istotne, z doradztwa ICES ja-
sno wynika, iż wpływ połowów komercyjnych na stado dorsza wschodniego nie jest 
główną przyczyną jego obecnej kondycji, z uwagi na drastyczny wzrost naturalnej 
śmiertelności tego gatunku, która zdecydowanie przewyższa śmiertelność połowową. 
Działania na szczeblu centralnym muszą mieć charakter długofalowy oraz komplek-
sowy. Zakaz powinien obejmować prowadzenie jakichkolwiek połowów, tak gatunków 
dennych, jak i pelagicznych na obszarach, gdzie ma miejsce tarło dorsza, tj. w Głębi 
Bornholmskiej. Warto podkreślić, że obszary te nie są chronione przez Komisję Eu-
ropejską, zaś wszystkie połowy tam prowadzone przyczyniają się do niszczenia ikry 
dorsza, a w konsekwencji do drastycznego spadku jego populacji. Ponadto, jako dzia-
łanie komplementarne nieodzowne jest wprowadzenie zakazu połowów paszowych na 
Morzu Bałtyckim, które w sposób szczególny przyczyniają się do niszczenia bazy po-
karmowej dorsza i innych gatunków. 

Jednym z elementów nowej polityki UE powinno być radykalne obniżenie połowów 
obejmujące wszystkie państwa regionu Morza Bałtyckiego, przy jednoczesnym zabez-
pieczeniu finansowym rybaków, poprzez wykorzystanie środków z kolejnej perspek-
tywy Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Rekompensaty powinny być 
udzielane za czasowe wstrzymanie działalności połowowej do momentu odbudowania 
zasobów żywych Morza Bałtyckiego. Co warte podkreślenia, nie będzie to możliwe bez 
objęcia tymi działaniami wszystkich państw regionu. 

Na początku września 2019 r. Komisja Europejska przedstawi projekt rozporzą-
dzenia Rady, który ustali uprawnienia do połowów na 2019 r. w odniesieniu do nie-
których stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim. Wtedy Rząd będzie mógł przygo-
tować stanowisko dotyczące TAC . 

Należy dodać, że ciągle monitorowany jest stan zasobów dorsza i śledzia w oparciu 
o raporty połowowe oraz zlecone badania naukowe i raporty ze zbierania danych rybac-
kich. Zasoby dorsza wschodniego i śledzia zachodniego są bardzo niskie. Zasoby śledzia 
centralnego spadają. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: 

 • https://mir.gdynia.pl/historia-dorszowej-zapasci/ 
 • https://mir.gdynia.pl/komunikat-o-stanie-zasobow-ryb-baltyku-i-zalecanych-

przez-ices-wielkosci-kwot¬polowowych-w-roku-2020/ 

Z poważaniem 
z upoważnienia MINISTRA 
Grzegorz Witkowski  
Podsekretarz Stanu 

2 Por. pismo do organizacji pozarządowych z dnia 14.05.2019 r. 
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Załącznik 1

Warszawa, 14 marca 2019 r. 

Pan  
Karmenu Vella  
Komisarz ds. Środowiska 
Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa 

Szanowny Panie Komisarzu, 
jesteśmy świadkami postępującej katastrofy ekologicznej w basenie Morza Bał-

tyckiego. Docierające do mnie informacje wskazują na niespotykany dotychczas dra-
styczny spadek populacji dorsza. Naukowcy alarmują, że rekrutacja młodych osob-
ników dorsza znajduje się obecnie na poziomie kilku sztuk, co będzie powodowało 
brak całych roczników tego gatunku, a w nieodległej perspektywie zmierza do jego 
wyginięcia. 

Szanowny Panie Komisarzu, 
pragnę przypomnieć, że Polska od wielu lat domaga się na forum UE zmiany obec-

nej polityki względem akwenu Morza Bałtyckiego. Dostrzegając jawną niechęć państw 
czlonkowskich do zmiany tego katastrofalnego kursu, podjęliśmy na poziomie Rządu 
RP szereg działań ratunkowych w postaci: 

 • utrzymania okresów i obszarów ochronnych dla tarlisk dorsza, 
 • wprowadzenie zakazu trałowania w obszarze 6 Mm od polskiego wybrzeża, 
 • wprowadzenie kwot połowowych dla dobijaka i tobiasza – gatunków ryb będą-

cych jednym z podstawowych źródeł pokarmu dla dorsza, 
 • zmiany procedur kontrolnych wykonywania rybołówstwa, 

Polska od 2015 r. nieprzerwanie domaga się wprowadzenia radykalnego obniże-
nia kwot połowowych dorsza w Morzu Bałtyckim, wskazując na fatalną strukturę 
ilościową i jakościową tego gatunku. Jest dla nas oraz środowiska rybackiego oczywi-
ste, że podnoszenie kwot połowowych gatunków pelagicznych m.in. śledzia i szprota 
potęguje sygnalizowany od wielu lat problem, doprowadzając do załamania łańcucha 
pokarmowego dorsza. 

W tym miejscu pragnę podkresnć, że Polska wielokrotnie podnosiła na forum UE 
oczywiste dla wielu argumenty, częstokroć głosując przeciw decyzjom Rady ds. Rol-
nictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w omawianym temacie. 

Co więcej, jest dla nas zdumiewające, że państwa skandynawskie, a w szczególno-
ści Szwecja wielokrotnie odrzucały nasze starania o wprowadzenie wspólnych okre-
sów i obszarów ochronnych tarlisk dorsza. Tożsame stanowisko wyrażane było także 
przez Radę Państw Morza Bałtyckiego (BALTFISH), które argumentowano brakiem 
związku przyczynowego pomiędzy okresami ochronnymi tarlisk dorsza a stanem jego 
populacji, co było z gruntu nieprawdziwe. 

Kuriozalnym były takie decyzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 2017 roku, 
które nakładały na Polskę okresy i obszary ochronne tarlisk dorsza, jednocześnie 
zdejmując ten obowiązek ze Szwecji, pomimo że instrumenty te dotyczą tej samej sze-
rokości geograficznej Morza Bałtyckiego. Niekonsekwencja ta została odebrana przez 
środowiska rybackie jako działania pozorowane Rady, realizujące interesy poszczegól-
nych grup nacisku bez zwracania uwagi na zatrważające konsekwencje środowiskowe 
tych działań. 

Niezależnie od powyższego, dużym zaskoczeniem była także opinia Międzynaro-
dowej Rady Badań Morza (ICES), która potwierdziła stanowisko strony skandynaw-
skiej, że nie ma dowodów na okoliczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy 
wprowadzeniem okresów i obszarów ochronnych tarlisk dorsza a stanem populacji 
tego gatunku. Na sugestie strony polskiej dot. wprowadzenia jednolitej dla całego 
akwenu Morza Bałtyckiego polityki ochronnej, polecono stosowanie instrumentów 
ochronnych jedynie na obszarze polskim, bez ingerencji w strefy ekonomiczne innych 
państw. Polityka ta jest wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności bądź przemyślanych 
działań, obliczonych na krótkoterminowy zysk wybranych grup interesu. 
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Należy przypomnieć, że już w roku 2014 podczas przesłuchania Pana kandydatury 
na stanowisko Komisarza ds. Środowiska Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, będąc 
ówcześnie czionkiem komisji ds. rybołówstwa w PE, oraz koordynatorem grupy Eu-
ropejskich Konserwatystów i Reformatorów (Grupa ECR), osobiście zwracałem Panu 
uwagę na pogarszający się stan zasobów Morza Bałtyckiego i katastrofalny wpływ 
połowów przemysłowych na ten akwen. Pomimo tych apeli i próśb, kontynuowana 
do chwili obecnej wspólna polityka rybołówstwa UE doprowadziła do obecnego stanu 
rzeczy. 

Omawiając przedmiotowy temat nalezy zwrócić uwagę, że krytykowana przeze 
mnie polityka rybołówstwa UE przez wiele lat była realizowana przy cichej aprobacie 
wielu międzynarodowych organizacji ekologicznych (m.in. Greenpeace, WWF), które 
pomimo kierowanych do nich licznych apeli i pism, zbywały temat milczeniem. Powyż-
sze jednoznacznie wskazuje, że ekologia w zderzeniu z wpływami biznesu i polityki ma 
charakter drugorzędny. 

Szanowny Panie Komisarzu, 
opisany stan rzeczy alarmuje do zmiany polityki UE w zakresie sposobów eksplo-

atacji zasobów Morza Bałtyckiego poprzez priorytetowe wdrożenie systemowych roz-
wiązań. Jednym z elementów nowej polityki UE powinno być radykalne obniżenie po-
łowów obejmujące wszystkie państwa regionu Morza Bałtyckiego, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu finansowym rybaków, poprzez wykorzystanie środków z obecnej oraz 
kolejnej perspektywy finansowej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
Rekompensaty powinny być udzielane za czasowe wstrzymanie działalności połowo-
wej do momentu odbudowania zasobów żywych Morza Baltyckiego. Co warte podkre-
ślenia, nie będzie to możliwe bez objęcia tymi działaniami wszystkich państw regionu. 

Szanowny Panie Komisarzu, 
Morze Bałtyckie jest wspólnym dobrem tej części Europy, stanowiącym podstawę 

rozwoju rybołówstwa morskiego oraz przemysłów komplementarnych. Naszym obo-
wiązkiem jest wypracowanie racjonalnych i zrównoważonych sposobów gospodarowa-
nia zasobami morza, umożliwiającymi przekazanie tego dziedzictwa kolejnym pokole-
niom Europejczyków. Jestem przekonany, że to właśnie Pan rozpocznie proces odbu-
dowy ekosystemu Morza Bałtyckiego, oraz obejmie ochroną to szczególne dziedzictwo 
kulturowe, jakim jest rybołówstwo morskie. 

Z wyrazami szacunku 
 
Minister 
Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej 
Marek Gróbarczyk

Załącznik 2

Warszawa, 14 maja 2019 r. 

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pismo organizacji pozarządowych (m.in. WWF, Oceana, Baltic-

Sea2020, PEW) w sprawie apelu o podjęcie niezbędnych działań ochronnych dorsza 
stada wschodniego, niniejszym przedstawiam stosowne informacje. 

Na wstępie pragnę podkreślić, że przyjęte przez sygnatariuszy listu stanowisko 
jest co najmniej od kilku lat spóźnione, o czym wielokrotnie Państwo informowałem, 
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wskazując na fatalną w skutkach politykę rybołówstwa prowadzoną w akwenie Morza 
Bałtyckiego. 

Już w 2015 r. wskazywałem, że dorsz stada wschodniego znajduje się w drama-
tycznym stanie. Postulowałem, także na forum UE natychmiastowe podjęcie środków 
zaradczych, które pomogą w odbudowie stada. Pozostałem jednak odosobniony na 
tym stanowisku, niejednokrotnie głosując przeciw postanowieniom Rady. Nie poparły 
go inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak również organizacje pozarządo-
we, których statutowym działaniem jest ochrona gatunków ryb Morza Bałtyckiego. 
Tym samym stracono wiele cennych lat, w trakcie których mogliśmy bez konieczności 
podejmowania drastycznych decyzji, poprawić stan stada dorsza wschodniego. 

Nie zaufano spostrzeżeniom polskich rybaków, którzy od wielu lat wskazują na 
pogarszającą się sytuację dorsza. W dniu dzisiejszym zmuszeni jesteśmy do podejmo-
wania nagłych decyzji, które nie dają gwarancji powodzenia. 

Pragnę przypomnieć, że na początku 2018 r. ponownie zwróciłem się do organiza-
cji pozarządowych z apelem, w którym podkreślałem swoje zaniepokojenie stanem za-
sobów Morza Bałtyckiego i brakiem skuteczności obowiązujących unijnych środków 
ochronnych, w szczególności obszarów i okresów ochronnych, dla odbudowy zasobów 
dorsza w Morzu Bałtyckim. Prosiłem także organizacje pozarządowe, które działają na 
rzecz poprawy stanu Morza Bałtyckiego, o wsparcie Polski w jej działaniach na rzecz 
ustanowienia okresu ochronnego dla wszystkich obszarów występowania dorsza sta-
da wschodniego. 

Niestety, moje liczne apele pozostały bez odzewu, czego konsekwencją było m.in. 
skrócenie okresu ochronnego dorsza wschodniego z dwóch do jednego miesiąca. 
Brak odpowiednich działań ze strony organizacji pozarządowych skutkował sytuacją, 
w której głos Polski został zignorowany. 

W roku 2018 wystąpiłem również do Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) 
o opracowanie opinii odnośnie skuteczności obowiązujących obecnie środków ochron-
nych, w szczególności obszarów i okresów ochronnych, w odbudowie zasobów dorsza 
na Morzu Bałtyckim. Mój wniosek do ICES związany był z opinią Morskiego Instytutu 
Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB). Z badań MIR-PIB jasno 
wynika, że bez zakazu połowu dorsza wschodniego w okresie lipiec-sierpień nie można 
liczyć na większą efektywność tarła. 

Opinia ICES w przedmiotowej sprawie wskazywala m.in., że ustanowienie okresu 
ochronnego może przynieść dodatkowe korzyści dla stada, których nie można osią-
gnąć za pomocą samego TAC (np. możliwa jest zwiększona rekrutacja poprzez nieza-
kłócone tarło). Zaskakująco jednak ICES stwierdził równocześnie, iż nie ma dowodów, 
które potwierdzałyby istnienie związku przyczynowo-skutowego pomiędzy wprowa-
dzeniem okresów i obszarów ochronnych tarlisk dorsza a stanem populacji jego ga-
tunku, co pozostało bez jakiejkolwiek Państwa reakcji. 

Organizacje pozarzadowe nie zanegowały tak kompromitującej opinii ICES 
w sprawie okresów ochronnych, VI zakresie stwierdzającym brak związku pomiędzy 
okresami ochronnymi a liczebnością stada, co spowodowało, że Polska ponownie zo-
stala osamotniona w swoich działaniach na rzecz ratowania populacji stada dorsza 
wschodniego. 

Polska od wielu lat domaga się na forum Unii Europejskiej zmiany obecnej polityki 
zarządzania Morzem Baltyckim, czego przykładem jest chociażby ostatni list z dnia 14 
marca 2019 r. do Pana Karmenu Velli – komisarza ds. Środowiska, Gospodarki Mor-
skiej i Rybolówstwa (w załączeniu). 

Brak chęci innych państw do podjęcia wspólnych dzialań, pozwalających na po-
prawę sytuacji m.in. dorsza, spowodowal, że podjęliśmy we własnym zakresie działa-
nia ratunkowe na poziomie krajowym, klóre polegają na: 

 • utrzymaniu okresów ochronnych dla tarlisk dorsza, 
 • wprowadzeniu zakazu tralowania w obszarze 6 Mm od polskiego wybrzeża, 
 • wprowadzeniu kwot polowowych dla dobijaka i tobiasza – gatunków będących 

jednym z podstawowych żródel pokarmu dla dorsza, 
 • zmiany procedur kontrolnych rybołówstwa – Powołanie Głównego Inspektora 

Rybołówstwa Morskiego. 
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Od roku 2015 Polska stale wskazuje, że podnoszenie kwot połowowych gatunków 
pelagicznych – śledzia i szprota, potęguje sygnalizowany od wielu lat problem, prowa-
dząc do załamania lańcucha pokarmowego dorsza. 

Polska uczyniła bardzo dużo, aby sytuacja dorsza wschodniego został zauważona. 
Podjęliśmy szereg działań, które w związku z brakiem przyjęcia podobnych rozwiązań 
przez inne państwa, nie mogły być skuteczne w skali całego Morza Baltyckiego. Co 
warte podkreślenia, organizacje pozarządowe nie reagowały w żaden sposób, ani nie 
wpłynęły na inne państwa Morza Bałtyckiego, często negując rozwiązania przyjęte 
w Polsce jako skuteczne dla ochrony dorsza. 

Morze Bałtyckie, co podkreślalem wielokrotnie, jest dobrem stanowiącym podsta-
wę rozwoju rybołówstwa morskiego i przemysłu rybnego. Obowiązkiem wszystkich 
zainteresowanych stron jest wypracowanie racjonalnych zrównoważonych sposo-
bów gospodarowania zasobami morza, które umożliwią przyszłym pokoleniom dalsze 
z niego korzystanie. 

Obecnie kryzys jest dostrzegany przez wszystkich: państwa UE, organizacje poza-
rządowe, Komisję Europejską oraz rybaków z różnych państw. 

Konieczność przyjęcia odpowiednich rozwiązań jest niesłychanie pilna, co jest wy-
nikiem braku zrozumienia problemu w latach wcześniejszych. 

Należy pamiętać, że jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte, nie wolno zapomnieć 
o sytuacji osób, które żyją z wykonywania rybołówstwa. Przyjęte rozwiązania, zmie-
rzające do ochrony dorsza wschodniego, muszą uwzględniać sytuację ekonomiczną 
rybaków. Konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które zrekompensują im ich straty 
finansowe, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w Europejskim Funduszu Mor-
skim i Rybackim. 

W chwili obecnej to Komisja Europejska musi podjąć działania, które pozwolą na 
naprawę katastrofalnej sytuacji dorsza i jego ratunek. Państwa członkowskie UE, jak 
pokazuje doświadczenie, nie są chętne do przyjmowania odpowiednich procedur na 
poziomie krajowym. 

Mając powyższe na uwadze, ponownie apeluję do Państwa o rozpoczęcie natych-
miastowych działań zmierzających do wywarcia skutecznego wpływu na Komisję Eu-
ropejską, tak aby jej poczynania nie ograniczały się jedynie do podziału TAC. 

Z poważaniem�  
 
Minister 
Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej 
Marek Gróbarczyk
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Oświadczenie senatora Sławomira Rybickiego

skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Brak podejmowania kompleksowych i efektywnych działań w zakresie 
poprawienia dostępności komunikacyjnej zachodniej części Pomorza (m.in. 
powiatów słupskiego i bytowskiego) prowadzi do pogłębiania wykluczenia 
komunikacyjnego tego obszaru. Wpływa to negatywnie na lokalną gospo-
darkę, skutkując marginalizacją i dewaluacją sfery społeczno-gospodarczej.

W przygotowywanym obecnie przez PKP PLK Krajowym Programie Ko-
lejowym do roku 2030 opracowanie dokumentacji przedprojektowej na re-
witalizację odcinka kolejowego linii nr 212 zostało ujęte tylko częściowo, tj. 
w odniesieniu do odcinka Lipusz – Bytów, oraz umieszczono je na liście re-
zerwowej. Taka bezczynność w zakresie inwestycji w infrastrukturę trans-
portową przyczynia się do regresu w rozwoju lokalnych społeczności i przed-
siębiorczości.

W pełni podzielam apel samorządowców w sprawie reaktywacji linii 
kolejowej nr 212 w całości (tj. przywrócenia połączeń kolejowych pomiędzy 
Słupskiem a Kościerzyną).

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec apelu samorządowców?
2. Czy podjęte zostaną działania mające na celu rewitalizację linii nr 212 

w całości, tak by móc przywrócić na niej połączenia kolejowe towarowe i pa-
sażerskie? Jeśli nie, to z jakich powodów?

3. Czy ministerstwo podejmie działania, by niniejsza inwestycja została 
ujęta na liście podstawowej projektów do realizacji, a nie, jak dotychczas, 
na liście rezerwowej?

4. Czy ministerstwo podejmie dialog z samorządowcami i PKP PLK, tak 
by wypracować najkorzystniejsze rozwiązania w tym zakresie?

5. Czy zabezpieczone zostaną środki finansowe na realizację tej inwe-
stycji?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki

Oddowiedd�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

 
Warszawa, 19 sierpnia 2019 r. 
 
Pan  
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Sławomira Rybickiego 

podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r. dotyczącego dostępno-
ści komunikacyjnej zachodniej części Pomorza, uprzejmie informuję, że działalność 
inwestycyjna prowadzona przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA w przedmioto-
wym regionie w bieżącej perspektywie obejmuje 2 projekty poprawiające dostępność 
transportową regionu, tj: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia 
– Słupsk” – projekt dofinansowany ze środków POIiŚ oraz „Rewitalizacja linii kolejowej 
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nr 405 odcinek granica województwa – Słupsk – Ustka” – projekt dofinansowany ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Ponadto uprzejmie informuję, że w styczniu 2019 r. Spółka PKP PLK SA podpisała 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie 
opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii ko-
lejowej nr 211 odcinek Lipusz-Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 Lipusz – Bytów” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020. Zakres powyższego projektu wynikał z rekomendacji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego, będącego organizatorem publicznego transportu 
zbiorowego na terenie województwa. Mając na uwadze powyższe oraz brak dostęp-
nych środków w ramach Krajowego Programu Kolejowego, informuję, że obecnie nie 
jest planowane rozszerzenie przedmiotowej dokumentacji o linię kolejową nr 212 na 
odcinku Bytów – Korzybie.

Jednocześnie informuję, że obecnie prowadzone są prace planistyczne związane 
z nową perspektywą finansową 2021–2027. W ramach powyższych prac zostały zi-
dentyfikowane projekty obejmujące linię kolejową nr 212 zarówno na odcinku Lipusz 
– Bytów (dla którego w obecnej perspektywie ma zostać opracowana dokumentacja 
przedprojektowa w ramach wymienionego wyżej projektu), jak i na odcinku Bytów 
– Korzybie. Zakładanym efektem końcowym powyższych prac planistycznych będzie 
lista projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnych latach. Wy-
brane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisują się w siecio-
wy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do 
zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków. Ostateczna lista projektów będzie uwa-
runkowana dostępnością środków finansowych oraz decyzjami uprawnionych intere-
sariuszy, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Należy także 
zauważyć, że w dotychczasowej korespondencji związanej z planowaniem nowej per-
spektywy Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie wskazał linii kolejowej 
212 na odcinku Bytów – Korzybie w swoich propozycjach inwestycji.

Z poważaniem

Andrzej Bittel 
SEKRETARZ STANU
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Oświadczenie senatora Sławomira Rybickiego

skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

W środowisku służby zdrowia, ale także w debacie publicznej coraz czę-
ściej podnoszone są istotne problemy dotyczące złego stanu systemu lecz-
nictwa psychiatrycznego, w szczególności dzieci i młodzieży. Zauważalny 
jest m.in. znaczny wzrost liczby pacjentów, ograniczone zasoby lokalowe 
i kadrowe ośrodków leczenia psychiatrycznego czy brak ogólnopolskich roz-
wiązań systemowych. Wpływa to negatywnie na jakość udzielanej pomocy 
i wykonywanych świadczeń w ramach ochrony zdrowia psychicznego, więc 
również bezpośrednio na pacjentów. O wsparcie i rozwiązanie prioryteto-
wych problemów w tym zakresie apelują również samorządy.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy podjęte zostaną prace nad stworzeniem systemowych rozwią-

zań i szczegółowych procedur postępowania wobec pacjentów w kontekście 
problemu wzrostu liczby pacjentów i jednoczesnego ograniczenia zasobów 
lokalowych i kadrowych podmiotów świadczących opiekę psychiatryczną?

2. Czy planowane jest zwiększenie nakładów finansowych na lecznic-
two psychiatryczne? Jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakim czasie? Jeśli nie, 
to z jakich powodów?

3. Czy podjęte zostaną działania w celu wypracowania ogólnopolskich 
standardów dotyczących opieki nad chorymi w ośrodkach psychiatrycz-
nych?

4. Jakie działania podjęto dotychczas – oraz jakie są planowane – w celu 
zwiększenia kadry i liczby specjalistów z zakresu psychiatrii oraz zapewnie-
nia odpowiedniej opieki i leczenia chorych, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki

Oddowiedd�  
PODSEKRETARZA STANU  
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

Warszawa, 29 lipca 2019 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Sławomira Rybickiego 

podczas 82. posiedzenia Senatu w dniu 12 lipca 2019 r., w sprawie sytuacji w psychia-
trycznej opiece zdrowotnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej jest 
zadaniem traktowanym przez Ministerstwo Zdrowia w sposób priorytetowy.

Kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju psychiatrycznej opie-
ki zdrowotnej w Polsce jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. 
w sprawie Narodowego Programu Ochrony zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 
(poz. 458). Jednym z kluczowych zadań realizowanych w ramach programu jest upo-
wszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Stopnio-
we przechodzenie z modelu „azylowego”, opierającego się na izolowaniu osób z za-
burzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych na model 
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środowiskowy, jest zgodne z kierunkami reform psychiatrii dokonującymi się w pań-
stwach rozwiniętych.

Ponadto, Środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej oparty na udzie-
laniu pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokal-
nym jest kierunkiem zmian postulowanym przez WHO, UE i OECD, ale również przez 
wiele organizacji pozarządowych, w tym organizacji pacjenckich. Przeniesienie opieki 
psychiatrycznej do środowiska lokalnego umożliwia przede wszystkim przeciwdziała-
nia stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz przy odpowiedniej 
koordynacji daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych.

Wdrożenie pilotażowego programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodo-
wego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest w chwili obecnej strategicznym 
dla Ministerstwa Zdrowia zadaniem związanym z reformą psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej. Celem programu pilotażowego jest przetestowanie środowiskowego modelu 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego, o któ-
rych mowa w art. 5a ustawy z 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w aspekcie 
organizacyjnym, finansowym, jakościowym oraz równości i dostępności do świadczeń 
zdrowotnych. W dniu 9 maja 2018 r. przyjęte zostało rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia 
psychicznego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia udzielanie świadczeń w ramach 
programu pilotażowego możliwe jest od 1 lipca 2018 r., a czas trwania wynosi 36 
miesięcy. Każdy podmiot zakwalifikowany do programu pilotażowego tworzy jedno 
centrum zdrowia psychicznego.

Zadaniem realizatora programu pilotażowego, tj.: podmiotu leczniczego odpowie-
dzialnego za funkcjonowanie centrum zdrowia psychicznego jest zapewnienie kom-
pleksowej opieki psychiatrycznej (dorażnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej 
i całodobowej) dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze jego działania (od 50 do 
około 200 tys. mieszkańców). Łączna liczba populacji objęta opieką przez 27 centrów 
to około 3 mln osób z terenu całej Polski (ponad 10% dorosłej populacji).

Należy podkreślić, że obszar działania Centrów został określony w sposób gwaran-
tujący lokalny charakter podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach 
pilotażu. Wskazany obszar działania umożliwia sprawne zarządzanie populacją objętą 
opieką oraz prowadzenie procesu terapeutycznego w sposób adekwatny do potrzeb 
pacjentów (umożliwia indywidualne podejście zespołu terapeutycznego do danego pa-
cjenta), który daje możliwość w sposób znaczący przyczynić do zwiększenia efektów 
terapeutycznych. 

Kluczowym i nowym elementem w zakresie wdrażania programu pilotażowego jest
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, do którego zadań należy m.in.:

1.  Udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świad-
czeń opieki zdrowotnej,

2.  Przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się 
do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego 
wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb,

3.  Uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świad-
czenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie póżniej niż 72 godziny od 
zgłoszenia,

4.  W przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego 
świadczenia z zakresu pomocy spolecznej,

5.  Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny odpowiedzialny jest za wiele kluczowych kwe-

stii w tym m.in. niezwykle istotną dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi 
możliwość uzyskania informacji o świadczeniach z zakresu pomocy społecznej.

Intensywne działania prowadzone są również w kontekście reformy psychiatrii 
dziecięcej. Celem reformy jest m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży 
w kraju właściwej opieki psychiatrycznej poprzez wyrównywanie różnic pomiędzy po-
szczególnymi regionami oraz zapobieganie nadmiernemu obciążeniu oddziałów psy-
chiatrycznych poprzez rozwój pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
i ich rodzin na pozostałych poziomach referencyjnych. Nowy model ochrony zdrowia 
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psychicznego pacjentów niepełnoletnich jest wynikiem prac działającego od lutego 
2018 r. Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W skład Zespołu 
wchodzą wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii, psychologii i psychoterapii.

Podstawą planowanego modelu mają być Ośrodki Środowiskowej Opieki dla Dzieci 
i Młodzieży, zatrudniające psychologów klinicznych dzieci młodzieży, psychoterapeu-
tów i terapeutów środowiskowych. Specjaliści pracujący na tym poziomie udzielaliby 
pomocy dziecku oraz rodzinie, współpracowali ze środowiskiem szkolnym a w razie 
potrzeby kierowaliby pacjentów do lekarzy psychiatrów. Rozwiązanie takie stanowi-
łoby przeciwieństwo obecnych rozwiązań, w których często przyjęcie na oddział psy-
chiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nielet-
niego z jakąkolwiek formą opieki. Oczywiście osoby w stanach zaostrzenia choroby, 
a szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia nadal będą mogły korzystać ze 
świadczeń na oddziałach całodobowych.

Zgodnie z założeniami reformy dzięki zwiększeniu dostępności pomocy w opie-
ce ambulatoryjnej i środowiskowej, osoby niewymagające hospitalizacji będą mogły 
otrzymać pomoc w mniejszych placówkach (zmniejszając tym samym obciążenie Szpi-
talnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć). Ponadto dzięki stworzeniu sieci ośrod-
ków udzielających pomocy osobom chorym psychicznie możliwe będzie skrócenie cza-
su pobytu w szpitalu i zapobieganie rehospitalizacji.

Poniżej prezentowana jest piramida obrazująca trzy poziomy referencyjności pla-
cówek systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym 
zaburzeń psychicznych:

Wdrożenie postulowanego modelu będzie wymagało dalszej ścisłej współpra-
cy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zwiększania świadomości i kompetencji 
wśród pracowników, zmian legislacyjnych oraz finansowania jednostek opieki psy-
chiatrycznej.

Odnosząc się do pytania Pana Posła dotyczącego wzrostu nakładów na psychia-
trię, należy wyraźnie zaznaczyć, iż ww. działaniom na rzecz reformy psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej towarzyszy cykliczny wzrost nakładów na opiekę psychiatryczną 
i leczenie uzależnień :

2016 r. 2017 r. 2018 r.

2392167079 zł 2 527 782 824 zł 2626316391 zł

Odnosząc się do kwestii braków kadrowych w odniesieniu do lekarzy psychiatrów, 
Ministerstwo Zdrowia pragnie podkreślić, że resort zdrowia, mając na uwadze ko-
nieczność zwiększenia kadry lekarzy i zachęcenie lekarzy do wybierania specjalizacji 
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psychiatrycznej corocznie zwiększa liczbę osób studiujących na kierunku 2 lekarskim 
oraz wprowadza zmiany w systemie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy. Warto przy 
tym wskazać, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 pażdziernika 2017 r. w spra-
wie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów 
odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 2017), którego regu-
lacje przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej lekarzy odbywających szkolenie 
specjalizacyjne w trybie rezydentury, co może być zachętą do otwierania specjalizacji 
w tym trybie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dla lekarzy, którzy zakwalifikowali się 
w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. przewidziano wynagrodzenie 
w wysokości 4875 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 5300 zł. 
Powyższe rozwiązanie stanowi jeden z elementów motywacji do podejmowania okre-
ślonych specjalizacji mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli.

Ponadto odnosząc się do kadry w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży uprzej-
mie informuję, iż niezbędnym elementem funkcjonowania nowego modelu jest rozwój 
kadr specjalistów – poza lekarzami psychiatrami – zajmujących się ochroną zdrowia 
psychicznego najmłodszych. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie re-
gulacji dotyczących nowych zawodów:

 • Specjalizacja psychoterapia dzieci młodzieży została wprowadzona rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia (Dz.U. 2019, poz. 226). Dnia 1 kwietnia 2019 roku na stanowisko krajowego 
konsultanta powołana została Pani dr hab. n. med. Agnieszka Słopień . Obecnie 
trwają prace nad opracowaniem programu specjalizacji z psychoterapii dzieci 
i młodzieży oraz przygotowanie zasad dotyczących akredytacji ośrodków prowa-
dzących specjalizację;

 • kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” zo-
stała włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji obwieszczeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1279);

 • opracowany został nowy program specjalizacji z psychologii klinicznej w zakre-
sie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. 

Oprócz wprowadzenia regulacji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój opublikowane zostalo ogłoszenie o konkursie na projekty (PO WER 5.4), 
które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy spo-
łecznej w celu uzyskania kwalifikacji m.in. w zakresie ww. nowych zawodów. Nabór 
wniosków przewidziany jest do dnia 31 lipca 2019 r. Przewiduje się, ze w ramach 
realizowanych projektów wsparcie zostanie skierowane do 1000 osób.

Z poważaniem 
 
Zbigniew J. Król 
PODSEKRETARZ STANU
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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 A.W., zam. (…) z prośbą o inter-

wencję i wzruszenie prawomocnie zakończonego postępowania prowadzo-
nego w I instancji przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, sygn. akt IV P 
1494/15, a w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, sygn. 
akt III AUa 982/18.

Pan A.W. wnioskiem z dnia 30 lipca 2015 r. ubiegał się o przyznanie 
świadczenia emerytalnego. Decyzją z dnia 24 sierpnia 2015 r. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych (…) przyznał panu A.W. świadczenie emerytalne, nie 
uwzględniając jednak do jego obliczenia zatrudnienia w urzędach gminy 
w Z., T. oraz P. w latach 1971–1977. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych (dalej: ZUS) nie uwzględnił okresu 24 miesięcy, podczas których pan 
A.W. został niesłusznie tymczasowo aresztowany.

W związku z tym pan A.W. wniósł odwołanie, w którym domagał się 
uwzględnienia wyżej wskazanych okresów do wyliczenia świadczenia 
emerytalnego. Jego zdaniem ZUS niesłusznie uznał, iż praca wykonywana 
w latach 1971–1977 nie została wystarczająco udokumentowana. Przy wy-
płacie należnego mu wynagrodzenia dany urząd gminy dokonywał potrące-
nia przedpłat na podatki oraz należności na rzecz ZUS. Ponadto dokumenty 
potwierdzające jego zatrudnienie w spornym okresie zostały przekazane 
prokuraturze wojewódzkiej w Lublinie do sprawy o sygn. akt Ds. 42/77/s. 
Z akt tej sprawy, w ocenie pana A.W., wynika jednoznacznie, iż w 1976 r. 
na poczet ZUS została mu potrącona kwota 260 326 starych złotych. W toku 
tego postępowania doszło na podstawie postanowienia prokuratora D. do 
zabezpieczenia przysługującego panu A.W. wynagrodzenia.

Jednocześnie pan A.W. podnosił, że ustalenie kapitału początkowego 
za lata pracy w szkolnictwie (1985–1990) w oparciu o tzw. wynagrodze-
nie śmieciowe było niewłaściwe, gdyż wynagrodzenie pracowników oświaty 
zawsze oscylowało wokół wynagrodzenia średniego w sektorze gospodarki 
uspołecznionej. Następnie pan A.W. wniósł do ZUS o ponowne przeliczenie 
kapitału początkowego. Niestety decyzją z dnia 8 września 2015 r. (…) ZUS 
odmówił przeliczenia. Również od tej decyzji pan A.W. wniósł odwołanie.

Sprawy te zostały połączone do wspólnego rozpoznania w I instancji 
przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Następnie zaś dołączono do tego po-
stępowania sprawę z odwołania pana A.W. od decyzji ZUS z dnia 3 sierp-
nia 2017 r. (…) dotyczącej przeliczenia emerytury. W swoim odwołaniu pan 
A.W. ponownie domagał się zaliczenia okresu zatrudnienia w terenowych 
zakładach usługowych jednostek budżetowych gmin, okresu tymczasowe-
go aresztowania, a także okresu pracy w latach 1979–1981 w ZMA w W. 
prowadzonego przez pana S.C. Ponadto domagał się uznania wykonywanej 
przez niego pracy w spornych okresach jako pracy wykonywanej na pod-
stawie umowy o pracę, a nie o dzieło, gdyż nie był rzemieślnikiem, i zabez-
pieczenia oświadczeń bankowych będących w dyspozycji prokuratury woje-
wódzkiej w Tarnobrzegu do sprawy o sygn. akt II K 54/78.

Postępowanie w I instancji zakończyło się wydaniem przez Sąd Okrę-
gowy w Częstochowie w dniu 13 lutego 2018 r. wyroku umarzającego 
postępowanie co do przeliczenia kapitału początkowego i wysokości eme-
rytury według WWPW 11,97% oraz zmianą zaskarżonych decyzji poprzez 
uwzględnienie panu A.W. do wysokości kapitału początkowego i wyso-
kości emerytury okresu nieskładkowego w wymiarze 5 lat, przychodu za 
okres od 17 października 1985 r. do dnia 31 grudnia 1985 r. w kwocie 
24 341,95 zł, przychodu za okres od 1 stycznia 1989 r. do dnia 31 grudnia 
1989 r. w kwocie 727 807 zł oraz przychodu za okres od 1 stycznia 1990 r. 
do 31 sierpnia 1990 r. w kwocie 1 845 813 zł. Sprawę dotyczącą zatrud-
nienia w latach 1969–1970 oraz w okresie 1979–1981 sąd okręgowy prze-
kazał właściwemu oddziałowi ZUS, a w pozostałym zakresie odwołania 
oddalił.
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Pan A.W. nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem i zarówno on 
osobiście, jak i ustanowiony w sprawie pełnomocnik wywiedli apelacje. 
W swojej apelacji pan A.W. zarzucał zaskarżonemu orzeczeniu nieuwzględ-
nienie wyroku arbitrażu gospodarczego w Lublinie, uznającego zasadność 
zastosowania narzutu podstawowego w wysokości 70% i obciążenia nim zle-
ceniodawcy (PKP) z uwagi na obowiązek odprowadzania składek na ubezpie-
czenia społeczne wynikających z treści zawartych umów cywilnoprawnych 
z terenowymi zakładami usługowymi, tj. umów-zleceń. Dodatkowo również 
w ocenie pana A.W. sąd I instancji pominął ustalenia wojewódzkiego sądu 
w Lublinie orzekającego w sprawie karnej, który przyjął, iż pan A.W. świad-
czył prace na podstawie umów-zleceń. Podnosił także, że w latach 1985–1989 
prowadził szkolny hufiec i był nauczycielem przedmiotu kierunkowego, czego 
sąd okręgowy nie wziął pod uwagę. Najistotniejszym błędem przy ocenie ma-
teriału dowodowego, zdaniem pana A.W., jest uznanie go za rzemieślnika wy-
konującego działalność rzemieślniczą, gdyż nigdy nie był rzemieślnikiem, nie 
przynależał do żadnego cechu ani nie znajdował się w wykazie prowadzonym 
przez Wydział Handlu i Usług Urzędu Miasta w Częstochowie.

W świetle powyższego pan A.W. domagał się uznania, że wykonywał 
prace w oparciu o umowy-zlecenia będące w rzeczywistości stosunkiem pra-
cy i że to terenowe zakłady usługowe były zobowiązane do odprowadzania 
składek ubezpieczeniowych, a nie on sam, co też czyniły.

Jednakże sąd I instancji oddalił wszystkie wnioski dowodowe pana 
A.W. zmierzające do wykazania, iż świadczył pracę w oparciu o umowę 
o pracę, w szczególności oddalił wnioski dowodowe o przesłuchanie świad-
ków w tym zakresie, i w konsekwencji uznał, iż okresem składkowym jest 
tylko taki okres, w którym zgłoszono osobę do ubezpieczenia i opłacono 
z tego tytułu składki. Ustalenia te stoją w sprzeczności z opinią biegłego 
F.H. wydaną w toku postępowania, który jednoznacznie uznał, że malowa-
nie mostów było przeprowadzone przez osoby prywatne, nieposiadające do 
tego żadnych uprawnień i wykonujące te roboty w oparciu o umowy-zlecenia 
zawarte z terenowymi zakładami usługowymi.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. 
o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostki 
gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zle-
cenia, obowiązkowe ubezpieczenie społecznie obejmowało osoby wykonują-
ce stale i odpłatnie pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zle-
cenia. Nie ulega wątpliwości, iż pan A.W. świadczył pracę stale przez okres 
co najmniej 6 miesięcy, gdyż malowanie mostów odbywało się przeważnie 
przez nieprzerwany okres około 10 miesięcy, a czasami nawet w zimie, gdy 
warunki pogodowe na to zezwalały. W świetle przywołanej ustawy nie było 
zatem możliwe wykonywanie na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 
pracy na podstawie innych umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło.

Sąd II instancji nie podzielił jednak przedstawionych zarzutów oraz nie 
znalazł podstaw do zakwestionowania orzeczenia sądu I instancji i wyrokiem 
z dnia 22 listopada 2018 r. oddalił apelację. W wyniku tej rażącej niesprawie-
dliwości pan A.W. został pozbawiony świadczenia w należnej mu wysokości.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądów nie pozwalają 
ludziom dobrze myśleć o państwie i wymiarze sądownictwa.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycz-
nym, jak i prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego 
postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie i podjęcie zgodnych 
z prawem działań w niniejszej sprawie, mających na celu wzruszenie pra-
womocnie zakończonego postępowania. Przede wszystkim wnoszę o rozpa-
trzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na pod-
stawie art. 3981 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego bądź 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 Okręgowego w Częstochowie, 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Oddziału w Częstochowie.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Stanowisko 
DYREKTORA 
BIURA MINISTRA 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCi

Warszawa, 19 lipca 2019 r.

Pan 
Tomasz Szafrański 
Dyrektor Biura Prezydialnego 
Prokuratura Krajowa

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

Pani Marii Koc, z dnia 15 lipca 2019 r. nr BPS/043-82-2343/19, przesyłające tekst 
oświadczenia złożonego przez senatora Czesława Ryszkę podczas 82. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 12 lipca 2019 r.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP w terminie do 
dnia 19 siepnia 2019 r. oraz skierowanie kopii odpowiedzi do Departamenru Spraw 
Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z poważaniem�

Marek Łukaszewicz

Oddowiedd�  
ZASTĘPCY  
PROKURATORA KRAJOWEGO

Warszawa, 26.09.2019 r. 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pIsmem Pani Marii Koc Wicemarszałka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r., doręczonym Prokuraturze Krajo-

wej w dniu 22 lipca 2019 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wraz z którym prze-
kazano oświadczenie złożone przez Pana Czesława Ryszkę – Senatora Rzeczypospolitej 
Polskiej, zawierające wniosek „o interwencję i wzruszenie prawomocnie zakończonego 
postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, 
sygn. akt IV P 1494/15, a w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, 
sygn. akt III AUa 982/18”, uprzejmie informuję, że dokonano analizy przedmiotowej 
sprawy w celu ustalenia działań możliwych do podjęcia przez Prokuratora Generalne-
go, w ramach ustawowych kompetencji.

Ustalono, że w niniejszej sprawie nie jest możliwe wniesienie przez Prokuratora 
Generalnego skargi kasacyjnej z uwagi na upływ terminu określonego w art. 3985 

§2 k.p.c. Zaznaczyć należy, że nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest skarga 
kasacyjna, wniesiony po terminie, podlega odrzuceniu. Zachowanie terminów Sąd 
Najwyższy bada z urzędu.
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W niniejszej sprawIe niedopuszczalne jest również wywiedzenie przez Prokuratora 
Generalnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 4 kwietnia 2018 r. podmiot wnoszący 
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, stosownie do 
treści art. 4245 §l pkt 5 k.p.c., musi wykazać, że strona złożyła do uprawmonego or-
ganu wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej i nie został on uwzględniony. Niewy-
kazanie tej okoliczności powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 4248 §l k.p.c.

W niniejszej sprawie me jest również możliwe, na podstawie interwencji senator-
skiej, wniesienie przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej. Z uwagi bo-
wiem na treść art. 3351 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwiet-
nia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206, ze zm.) pisma o skargę nadzwyczajną 
pozostawia się bez biegu, jeżeli z treści pisma wynika, że nie pochodzi od osoby, której 
dotyczy prawomocne orzeczenie sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończące-
go postępowanie w sprawie, osoby dla niej najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 k.k. 
lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania.

W związku z powyższym do Pana A.W. skierowano pismo, celem zajęcia stanowi-
ska i ewentualne osobiste złożenie pisma o skierowanie skargi nadzwyczajnej przez 
Prokuratora Generalnego. 

Z wyrazami szacunku 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA KRAJOWEGO 
Agata Gałuszka-Górska
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego  
Zbigniewa Ziobry oraz do minister rodziny, pracy i polityki społecznej  

Bożeny Borys-Szopy

Szanowni Państwo Ministrowie!
Zwracam się do Państwa w imieniu pani K.S., zam. (…) z prośbą o inter-

wencję w jej sprawie, ale także w sprawie unormowań prawnych regulują-
cych rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach osób urodzonych 
przed 31 grudnia 1948 r.

Pani K.S. domagała się przyznania emerytury, a następnie ponowne-
go jej przeliczenia z uwzględnieniem stażu pracy w warunkach szczegól-
nych w okresie od 09.08.1965 r. do 30.08.1975 r. i od 06.09.1975 r. do 
28.02.1998 r. oraz przyznania jednorazowego odszkodowania stanowiące-
go rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach i pozbawienia prawa 
przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zaliczenia tych okresów i, co 
za tym idzie, przyznania rekompensaty z uwagi na niespełnienie przesłanek 
ustawowych, bowiem pani K.S. nie zalicza się ani do grupy uprawnionych 
osób urodzonych w latach 1949–1968, z tytułu zatrudnienia w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze, ani też do osób urodzonych po 
dniu 31 grudnia 1948 r., uprawnionych do wcześniejszej emerytury. Wo-
bec tego nie należy się jej również rekompensata za pracę w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze. Tylko pracownicy urodzeni po 
1948 r., którzy nie skorzystali z wcześniejszej emerytury, mają prawo do 
rekompensaty.

Zdaniem pani K.S. zarówno ona sama, jaki i inne osoby urodzone przed 
1948 r. zostały pokrzywdzone przez takie uregulowanie prawne. W świetle 
zagwarantowanej w Konstytucji RP równości obywateli wobec prawa rozróż-
nienie praw dotyczących emerytury i rekompensaty zależne od tego, kiedy 
dana osoba się urodziła, jest niesprawiedliwe, ponieważ pozbawia możli-
wości przeliczenia świadczenia emerytalnego i, co za tym idzie, uzyskania 
wyższej emerytury osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r.

W mojej ocenie stanowisko K.S. jest zasadne i dlatego proszę Państwa 
o interwencję w tej sprawie i rozważenie wprowadzenia zmian w przepisach 
prawa.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka

Stanowisko 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 26 lipca 2019 r. 
 
Pani 
Bożena Borys-Szopa 
Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,
w załączeniu uprzejmie przekazuję według właściwości pismo Wicemarszałek 

Senatu RP, Pani Marii Koc, z dnia 15 lipca 2019 r. nr BPS/043-82-2344-MS/19, 
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przesyłające tekst oświadczenia złożonego przez senatora Czesława Ryszkę podczas 
82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r., z prośbą o rozpatrzenie i udziele-
nie odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Łukasz Piebiak

Oddowiedd�  
MINISTRA RODZINY 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 
Warszawa, 14 sierpnia 2019 r. 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 
w odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Czesława Ryszki w sprawie odmowy 

przyznania przez organ rentowy rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach 
pani K.S. złożone podczas 82. posiedzenia Senatu RP uprzejmie przedstawiam, co 
następuje.

Przepis art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych 
(Dz. U. z 2018, poz. 1924, z późn. zm.) stanowi, że rekompensata to odszkodowanie za 
utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa 
do emerytury pomostowej.

Przepis art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych doprecyzowuje, że rekompen-
sata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej, wyno-
szący co najmniej 15 lat (okres ten musi w całości przypadać przed dniem l stycznia 
2009 r.). Rekompensata nie przysługuje jednak osobie, która nabyła już prawo do 
wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów ustawy emerytalnej lub innych prze-
pisów.

Rekompensata, obliczana według wzoru określonego w art. 22 ustawy o emerytu-
rach pomostowych, przyznawana jest na wniosek ubezpieczonego o emeryturę, w for-
mie dodatku do kapitału początkowego, o którym mowa w art. 173 i art. 174 ustawy 
emerytalnej (art. 23 ustawy o emeryturach pomostowych).

Z ww. przepisu pkt a art. 5 ustay o emeryturach pomostowych wynika, że pra-
wo do rekompensaty zostało ściśle powiązane z utratą (przez określony krąg osób) 
możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze. Krąg takich osób został ustalony w prze-
pisach art. 24 ustawy emerytalnej.

Zgodnie z przepisem ust. 1 art. 24 ustawy emerytalnej, ubezpieczonym urodzo-
nym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emery-
talnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, 
z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184 tej ustawy.
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Z kolei ust. 2 art. 24 ustawy emerytalnej statuuje, że dla ubezpieczonych uro-
dzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 
szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury 
na warunkach określonych wart. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 ww. ustawy 
oraz w art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967, z późn. zm.), zostaną ustanowione emerytury pomostowe.

Zatem ustalenie prawa do rekompensaty jest możliwe tylko w odniesieniu do tego 
samego kręgu osób, które utraciły możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę 
(na podstawie ww. regulacji) i nie mogą spełnić wszystkich warunków ustawowych do 
nabycia praw do emerytury pomostowej (wymienionych w art. 4 ustawy o emerytu-
rach pomostowych).

Tylko zatem osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., po spełnieniu wa-
runków przewidzianych w art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych, może zostać 
przyznania rekompensata, w formie dodatku do kapitału początkowego.

W opinii resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, powyższe regulacje są prawi-
dłowe.

Należy ponadto podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 w zw i ązku z art. 2 pkt 5 usta-
wy o emeryturach pomostowych były przedmiotem badania Trybunału Konstytucyj-
nego. Mianowicie w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt K 27/09 Trybunał 
orzekł, że art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych, 
jest zgodny z art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą ochrony praw słusznie 
nabytych oraz zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, 
a także z art. 32 ust. 1 Konstytucji i wynikającą z niego zasadą równości.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż nie ma uzasadnionych przesła-
nek do zmiany ww. przepisów ustawy o emeryturach pomostowych, dotyczących za-
sad ustalania rekompensaty.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej  
Bożeny Borys-Szopy

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie proszę o rozpoznanie sprawy, z jaką zwrócili się do mnie ro-

dzice dzieci niepełnosprawnych, dotyczącej orzecznictwa o niepełnospraw-
ności. Problem, jaki przedstawiają rodzice, dotyczy szczególnie orzecznictwa 
osób z zespołem Downa.

Proszę również o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legisla-
cyjnych w podnoszonych przez zainteresowanych kwestiach.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Słoń

Oddowiedd�

Warszawa, 14.08.2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 
odpowiadając na wystąpienie z dnia 15 lipca 2019 r. znak: BPS/043-82-2345/19, 

dotyczące oświadczenia senatora Krzysztofa Słonia złożonego podczas 82. posiedzenia 
Senatu RP w sprawie orzecznictwa o niepełnosprawności, uprzejmie informuję. 

Dokonanie w postępowaniu orzeczniczym rozstrzygnięcia w zakresie wydania 
orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności następuje zgodnie 
z przepisami, standardami oraz procedurami postępowania określonymi w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm.), rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) oraz 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia l lutego 2002 r. w sprawie 
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 17, poz. 162, z póżn. zm.). 

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ww. ustawy niepełnosprawność oznacza trwałą lub okre-
sową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwa-
łego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność 
do pracy. W przypadku osób do ukończenia 16 roku życia niepełnosprawność nie 
podlega gradacji, dlatego w stosunku do tych osób wydaje się orzeczenie o niepeł-
nosprawności. Dzieci do 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, 
jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie 
trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub 
uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki 
lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyż-
szający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Natomiast w przypadku osób 
powyżej 16 roku życia niepełnosprawność podlega gradacji polegającej na ustaleniu 
wobec tych osób jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowa-
nego albo znacznego. 
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Skład orzekający w powiatowym wojewódzkim zespole do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności kwalifikacji do osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnospraw-
ności dokonuje z uwzględnieniem wieku życia, przebiegu choroby, zakresu i rodzaju 
koniecznej opieki i pomocy oraz ograniczeń w funkcjonowaniu występujących w życiu 
codziennym w porównaniu do osób z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Proces 
orzekania jest zatem działaniem o charakterze autonomicznym ze względu na charak-
ter podmiotu tego procesu, którym jest każdorazowo konkretna osoba – co oznacza, iż 
każda osoba musi być traktowana indywidualnie. 

Dzieci z zespołem Downa cechuje duża zmienność międzyosobnicza pod względem 
liczby i nasilenia objawów związanych z występowaniem wad wrodzonych, np. ukła-
du sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, kostno-stawowego, narządu 
wzroku i słuchu, które niejednokrotnie poddają się leczeniu, w wyniku którego osią-
gane są pozytywne efekty terapeutyczne, to obraz kliniczny choroby u części z nich, 
w wyniku prowadzonego leczenia i rehabilitacji leczniczej ulega zmianie. Konsekwen-
cją poprawy stanu zdrowia może być zmniejszenie ograniczeń funkcjonalnych i stop-
niowe usamodzielnianie się.

Odnosząc się do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów sprawu-
jących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w tym z zespołem Downa, należy 
przyjąć, że jego wysokość w poszczególnych przypadkach może nie być wystarczająca 
do utrzymania rodzica i chorego dziecka. Warto jednak mieć na uwadze, że osoba 
niepełnosprawna na podstawie ustalonego statusu uzyskuje możliwość skorzystania 
z szeregu form wsparcia adekwatnych do jej potrzeb, ukierunkowanych na wsparcie 
społeczne, zawodowe lub zdrowotne – np. przewidzianych jako działania finansowane 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Pierwszy plan wsparcia – ogłoszony na 2019 r. – przewiduje realizację programów 
resortowych i rządowych, mających za zadanie m.in. zapewnienie osobom niepełno-
sprawnym odpowiednich usług opiekuńczych, warunków mieszkaniowych, usług 
asystenckich, likwidacji barier architektonicznych, dostępności parków narodowych 
i działań cyfrowych. Jednym z programów jest również program: Specjalne świadcze-
nia medyczne, który realizowany będzie ze środkó Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Wspomnieć należy, że ze środków Funduszu Solidarnościowego finansowane będzie 
również: 
1)  świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

(Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej eg-
zystencji z dnia 31 lipca 2019 r.); 

2)  Fundusz Dostępności (Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.). 
Jednocześnie pragnę poinformować, iż obecnie trwają prace nad zwiększeniem 

kwot dofinansowań dla zakładów aktywności zawodowej jeszcze w 2019 r., co powin-
no przyczynić się do poprawy ich sytuacji. Natomiast kwestie związane z systemową 
modyfikacją sposobu funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej są przewidzia-
ne w ramach nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz reformy systemu orzecz-
nictwa o niepełnosprawności. 

Z poważaniem�

MINISTER 
z up. 
Stanisław Szwed 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krzysztofa Słonia

skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o rozpoznanie sprawy, z jaką zwrócili się do mnie ro-

dzice dzieci niepełnosprawnych, dotyczącej orzecznictwa o niepełnospraw-
ności. Problem, jaki przedstawiają rodzice, dotyczy szczególnie orzecznictwa 
osób z zespołem Downa.

Proszę również o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legisla-
cyjnych w podnoszonych przez zainteresowanych kwestiach.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Słoń

Oddowiedd�  
MINISTRA RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 11.09.2019 r  
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 15 lipca 2019 r. znak: BPS/043-82-2345/19, 
dotyczące oświadczenia senatora Krzysztofa Słonia złożonego podczas 82. posiedzenia 
Senatu RP, przesłane zgodnie z właściwością pismem z dnia 29 lipca 2019 r. znak: 
ZPG.073.17.2019.AK, przez Ministerstwo Zdrowia, w sprawie orzecznictwa o niepeł-
nosprawności, uprzejmie informuję, że odpowiedź w tej sprawie została udzielona 
i przesłana pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak: BON.lV.0702.1.20 19.ES.

MINISTER 
 
z up. 
Krzysztof Michałkiewicz 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W następstwie analizy doniesień medialnych prezentowanych przez por-

tale informacyjne i gazety, a także potwierdzonych przez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad, pragnę zwrócić uwagę na zastój w realizacji 
programu budowy dróg ekspresowych i autostrad.

W naszym kraju od 30 lat realizujemy program rozwoju infrastruktury 
drogowej i poprawy bezpieczeństwa, co ma służyć obywatelom, przedsię-
biorcom i turystom. Coraz częściej też słyszymy o rosnącej liczbie samocho-
dów, które przemieszczają się po naszym kraju zarówno w ruchu lokalnym, 
krajowym, jak i tranzytowym. Dlatego powinniśmy zadbać o taką rozbudo-
wę sieci krajowej, która pozwoli na rozwój ekonomiczny regionów, będzie 
wspierać mobilność Polaków i umożliwi bezpieczne i szybkie poruszanie się 
wszelkich pojazdów po kraju.

Polityka realizowana przez różne rządy od 1989 roku wspierała budowę 
sieci dróg ekspresowych i autostrad, traktując ją jako główne koło zama-
chowe polskiej gospodarki i główny czynnik rozwoju, przybliżający nas do 
standardów Europy Zachodniej. Niestety od 2017 roku w Polsce nie oddano 
ani jednego kilometra autostrady.

Dzisiejsza sieć autostrad – dróg najwyższej klasy – liczy 1 638,45 km. 
Cel, wyrażony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 
roku ze zmianami, określa sieć dróg ekspresowych i autostrad na poziomie 
7 650 km (w tym około 2 000 km autostrad). Jest tu więc pewna dyspro-
porcja, a ponadto wątpliwości budzi fakt, że już aktualny stan sieci tej kla-
sy dróg na poziomie 1 638,45 km można traktować jako wartość „około” 
2 000 km. Jeśli chodzi o ostatnie oddane kilometry autostrady, to rozpoczęto 
ich eksploatację w 2016 roku (81 km), co było jeszcze efektem działań po-
przednich rządów w tym zakresie. W interesie gospodarczym, politycznym 
i społecznym jest całkowita realizacja założeń rozwoju infrastrukturalnego 
i komunikacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Ministrze, rozwój sieci dróg ekspresowych i autostrad, 
a w szczególności dróg najwyższej klasy, które wykazują się wysokimi in-
deksami bezpieczeństwa i możliwością sprawnego poruszania się z wysoką 
prędkością, nie tylko przyczynia się do wzrostu mobilności i rozwoju obsza-
rów gospodarczych położonych przy tej infrastrukturze, ale także ma walory 
społecznej użyteczności, wspiera przedsiębiorczość i łączy Polaków ze sobą. 
Dzięki kompleksowej realizacji założeń sieci autostrad można będzie ograni-
czyć liczbę wypadków drogowych na trasach (aktualnie są one zatłoczone 
w wyniku braku realizacji tych założeń), tworzyć nowe szlaki transportowe 
oraz komunikacyjnie włączyć regiony do gospodarczego życia kraju.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana o ustosunkowanie się do przed-
miotowej sprawy oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy 
Ministerstwo Infrastruktury planuje – a jeśli tak, to w jakiej perspektywie 
faktycznej (niewynikającej z samego Programu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014–2023) – oddać nowe odcinki autostrad i zrealizować założenia 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku w sprawie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych (DzU poz. 1334), z uwzględnieniem wprowa-
dzonych zmian?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oddowiedd�

Warszawa, 31 lipca 2019 r.

Szanowny Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

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

82. posiedzeniu Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r. przekazane pismem z dnia 15 lipca 
2019 r. (znak: BPS/043-82-2347/19) w sprawie realizacji sieci autostrad w Polsce, 
uprzejmie przekazuję następujące informacje.

W odniesieniu do zarzutu dot. braku oddania w ostatnich latach odcinków nowych 
autostrad uprzejmie wyjaśniam, że wynika to wprost w faktu ukończenia w dużej mie-
rze zdefiniowanych docelowych połączeń autostradowych. Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 15 maja 2004 
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 741) w Polsce należy wybudować ok.:

 • 2 000 km autostrad,
 • 5650 km dróg ekspresowych.

Obecnie wybudowanych zostało już 1 638 km autostrad, co oznacza że zakończo-
no dotychczas aż 82% sieci autostrad. Ponadto w maju 2019 r. zakończono budowę 
odcinka A1 – odc. G: węzeł Blachownia – węzeł Zawodzie. W budowie mamy obecnie 
148,5 km autostrad, a w przetargu 22 km autostrad. W roku bieżącym powinno na-
stąpić udostępnienie całego ciągu A1 Pyrzowice – Częstochowa.

Ponadto, w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na 37,5 km A2 Mińsk Mazowiec-
ki – Siedlce, a w 2020 r. ogłosimy przetarg na kolejne 111,6 km autostrad (A2 Siedlce 
– Biała Podlaska, w. Cicibór oraz II jezdnia A18).

W przyszłej perspektywie UE pozostanie nam do zbudowania już tylko jeden odci-
nek autostrady A2 o długości 32 km – przetarg planowany jest do ogłoszenia w 2021 r. 
i tym samym zakończony zostanie cały program autostradowy w Polsce.

Powyższe dane pokazują, że odcinków autostrad będzie oddawanych coraz mniej, 
ponieważ zakończono już budowę praktycznie wszystkich autostrad w Polsce. Odcinki 
autostrad, które nie zostały jeszcze skierowane do realizacji:

 • nie były gotowe, tzn. w poprzednich latach nie podjęto decyzji o przygotowaniu 
dokumentacji projektowej i budowalnej,

 • nie miały dotychczas zapewnionego finansowania w limitach PBDK (w ramach 
limitu 107 mld zł finansowanie miały zapewnione jedyne odcinki A1 Pyrzowice 
– Częstochowa oraz A2 Warszawa – Mińsk Mazowiecki).

Dopiero obecny rząd systemowo skierował wszystkie brakujące odcinki autostrad 
do prac projektowych oraz zapewnił finansowanie dla odcinków wymienionych powyżej.

Z poważaniem

z upoważnienia 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Rafał Weber 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się mieszkańcy województwa 

lubuskiego, którzy zwracają uwagę na negatywne skutki globalnego ocie-
plenia. Lubuszan niepokoi przede wszystkim podejście polskiego rządu do 
przedmiotowego problemu. Kryzys klimatyczny narasta w przerażającym 
tempie. W czerwcu w Radzyniu w województwie lubuskim zanotowano naj-
wyższą w historii temperaturę dla Polski. Termometry wskazały tam ponad 
38 stopni. W naszym regionie występuje również największa w kraju susza 
rolnicza.

W opinii Lubuszan Polska powinna w większym stopniu rozwijać ener-
getykę odnawialną i zmniejszać swoje uzależnienie od paliw kopalnych, 
które przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla, a w konsekwencji do glo-
balnego ocieplenia. Jak alarmują eksperci, za 30 lat, a nawet już za 20 lat 
możemy zmagać się z jeszcze wyższą temperaturą, niewyobrażalnymi dziś 
suszami i innymi kataklizmami. Obecna sytuacja wymaga, aby rząd real-
nie przeciwdziałał emisji gazów cieplarnianych, podejmował szybkie i zde-
cydowane działania, zmierzające do zapobiegania niepożądanym zmianom 
klimatycznym, a przede wszystkim nie bagatelizował ich. Tymczasem na 
szczycie Unii Europejskiej w Brukseli Polska sprzeciwiła się osiągnięciu neu-
tralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r.

Wielu naukowców zwraca uwagę, że szczególną rolę w ograniczeniu 
ocieplenia klimatu odgrywają drzewa, które pochłaniają dwutlenek węgla 
z atmosfery. Niestety w Polsce proceder wycinki drzew rozpoczął się, od kie-
dy zaczęła obowiązywać ustawa zezwalająca właścicielom posesji na wy-
cinanie drzew i krzewów uznanych za zbędne lub stanowiące przeszkodę 
w zagospodarowaniu terenu. Krótko po wejściu w życie nowych przepisów 
wycięto ogromną liczbę drzew, a w większości przypadków działania te nie 
miały poważnego uzasadnienia. W tym miejscu należy podkreślić, że były 
minister środowiska prowadził również masową wycinkę drzew na terenie 
Puszczy Białowieskiej, co było niezgodne z prawem Unii Europejskiej, zo-
bowiązaniami Polski wobec UNESCO, a także oczekiwaniami społecznymi.

Szanowny Panie Ministrze, zmiany klimatyczne realnie zagrażają nasze-
mu bezpieczeństwu energetycznemu, ekologicznemu czy żywnościowemu. 
Dlatego wszelkie działania zmierzające do redukcji emisji dwutlenku węgla 
leżą w interesie polskiego społeczeństwa oraz stanowią szansę dla rozwoju 
gospodarki naszego kraju.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o ustosunkowanie się do przedmiotowego problemu oraz udzielenie odpo-
wiedzi na następujące pytania. 

Po pierwsze, jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Środowiska 
w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce? 

Po drugie, czy Ministerstwo Środowiska prowadzi obecnie kampanię in-
formującą o negatywnych skutkach emisji dwutlenku węgla? 

Po trzecie, czy kierowany przez Pana resort planuje posadzić w tym roku 
dodatkowe 500 milionów drzew, zgodnie z wypowiedzią premiera? Jeśli tak, 
proszę o przedstawienie planu zalesienia.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oddowiedd�  
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Warszawa, 13.08.2019 r.

Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2019 r., znak: BPS/043-82-2348/19, do-

tyczące oświadczenia złożonego przez senatora Waldemara Sługockiego, podczas 82. 
posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r., w sprawie negatywnych skutków 
zmian klimatu, przedstawiam poniższą odpowiedź. 

Przede wszystkim chciałbym odnieść się do stwierdzenia, iż „na szczycie Unii Eu-
ropejskiej w Brukseli Polska sprzeciwiła się osiągnięciu neutralności klimatycznej 
przez Unię Europejską do 2050 r.”. Brak zgody na podjęcie konkretnych zobowiązań 
przez UE podczas Rady Europejskiej w czerwcu br. nie oznacza, że Polska ucieka od 
odpowiedzialności za zmiany klimatu. Nie negujemy konieczności podjęcia zdecydo-
wanych działań w tym zakresie, mamy świadomość wyzwań stających przed nami  ale 
również tego, że odpowiedzialne podjęcie znaczących decyzji wymaga szerokiej debaty 
publicznej. Decyzja w sprawie neutralności klimatycznej UE powinna zostać podjęta 
dopiero po bardzo dokładnym ocenieniu wszystkich zagrożeń, możliwości oraz kosz-
tów. które w związku z tym będą musiały być poniesione – a w tym momencie nikt tak 
dokładną analizą nie dysponuje. 

Nie chcemy doprowadzić do polaryzacji społecznej, tak jak to ma miejsce we Fran-
cji, gdzie z jednej strony są marsze na rzecz klimatu i strajki młodzieży, a z drugiej 
„żółte kamizelki” walczą m.in. o obniżenie podatków. Radykalizacja tej dyskusji ogra-
niczy możliwość osiągnięcia celu jakim jest redukcja naszego negatywnego wpływu na 
planetę. natomiast klimat i środowisko poniosą kolejne koszty. 

Co istotne, choć ewolucja gospodarki i energetyki jest w naszym interesie, to jed-
nak musi odbywać się ona w sposób bezpieczny dla obywateli, gospodarki i państwa. 
Dlatego uważamy, że podniesienie, czy też przyspieszenie zobowiązań redukcyjnych 
UE musi wiązać się ze szczegółowym określeniem podziału ciężarów redukcyjnych 
między państwa członkowskie i branże gospodarki. Co więcej, Polska nie zgodzi się na 
podniesienie celów redukcyjnych bez szczegółowo opisanych instrumentów kompen-
sacji dla najbardziej narażonych branż, regionów i krajów. 

Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Środowiska w celu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w Polsce? 

Polska prowadzi aktywną politykę klimatyczną od czasów transformacji gospo-
darczej na początku lat 90. XX w. W okresie transformacji po 1989 r. w naszym kra-
ju dokonano jednego z największych w Europie postępów w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska. W latach 1988-2000 znacząco 
zredukowaliśmy emisje gazów cieplarnianych. Polska wypełnia dotychczasowe cele 
międzynarodowe, tj. Protokół z Kioto. i jest na dobrej drodze do wypełnienia celów re-
dukcji gazów cieplarnianych na kolejny okres. tj. w pakiecie energetyczno-klimatycz-
nym do 2020 r. Realizacja polityki klimatycznej Unii Europejskiej do 2030 r. wyma-
gać będzie wypełnienia ambitnych celów redukcyjnych w obszarze non-ETS. w takich 
sektorach jak: transport, komunalno-bytowy czy w rolnictwie. Cel redukcyjny na rok 
2030 dla sektora non-ETS dla Polski wynosi – 7% w stosunku do emisji z tego sektora 
w 2005 r. Jest on bardzo ambitny. biorąc pod uwagę, że w okresie 2013–2020 mamy 
prawo zwiększyć emisje w non-ETS o 14% w stosunku do 2005 r. 

Dodatkowo działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w Pol-
sce. mające także wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, odbywają się 
na wszystkich szczeblach zarządzania jakością powietrza. Dotyczą one przede wszyst-
kim sektora bytowo-komunalnego oraz sektora transportu drogowego. 
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Działania te na poziomie krajowym realizowane są przede wszystkim w ramach 
Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), jak 
również w przyjętych w dniu 25 kwietnia 20 17 r. przez Radę Ministrów rekomenda-
cjach – tzw. Programie Czyste Powietrze. 

W ramach tych działań opracowany został przez Ministra Środowiska i ogłoszony 
we wrześniu 2018 r. przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej program priorytetowy pn. 
„Czyste Powietrze”, który ma na celu wspieranie termomodernizacji budynków jedno-
rodzinnych i wymianę w nich starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
– na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. 

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (WFOŚiGW) jest pierwszym programem skierowanym na tak szeroką skalę do 
właścicieli budynków jednorodzinnych istniejących i nowo budowanych na obszarze 
całego kraju. Budżet programu na lata 2018–2029 wynosi ok. 103 mld zl. Resort 
środowiska szacuje, iż w ramach programu możliwa będzie wymiana ok. 3 mln sztuk 
nieefektywnych źródeł ciepła, co w konsekwencji może przynieść efekt ekologiczny 
w postaci ograniczenia emisji następujących zanieczyszczeń: pyłów PM 10 o 68400 
Mg/rok (w tym pyłu PM2.5 o 6 1100 Mg/rok) oraz benzo(a)pirenu o 87 Mg/rok. 

Z informacji uzyskanych z NFOŚiGW wynika. te od początku uruchomienia pro-
gramu, tj. od dnia 19 września 2018 r. do dnia 2 sierpnia 2019 r. złożono ogółem 70 
639 wniosków o przyznanie dotacji na kwotę 1 233 468 983 zł i pożyczek na kwo-
tę 369779 215 zł. Wzrasta liczba podpisanych umów o udzielenie dofinansowania. 
W okresie do dnia 2 sierpnia 2019 r. zawarto ich 26 517. Dotyczą one dotacji na 
łączną kwotę 424 659 114 zł i pożyczek na kwotę 38 050 040 mln zł. Z podpisanych 
umów wypłacono już ponad 50 mln zł w ramach dotacji oraz ponad 3,4 mln zł w ra-
mach potyczek. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że w celu podniesienia efektywności tego pro-
gramu zmodyfikowane zostały zasady jego realizacji. Od lipca 2019 r. sieć dystrybucji 
w ramach programu została, na zasadzie pilotażu, poszerzona o gminy. Urzędnicy 
gminni będą pomagać w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie działań napraw-
czych. w tym przede wszystkim wymiany urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Przej-
mą oni również bieżący kontakt z beneficjentami, którzy mogliby składać korekty 
i uzupełnienia. Trwają prace analityczne nad możliwością zaangażowania banków 
komercyjnych w realizację programu. Ponadto resort środowiska wprowadził szereg 
uproszczeń we wniosku oraz procedurze jego weryfikacji. 

Ponadto Ministerstwo Środowiska wspólnie z NFOŚiGW realizuje działania w ra-
mach Krajowego systemu zielonych inwestycji, który pozwala na przeznaczenie środ-
ków pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji na dofinansowanie pro-
jektów w zakresie: efektywności energetycznej w budownictwie, odnawialnych źródeł 
energii, energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz niskoemisyjnego i bezemisyj-
nego transportu miejskiego. W wyniku realizacji projektów planowany do osiągnięcia 
łączny efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 szacuje się na poziomie co 
najmniej 936 000 Mg CO2/rok. Realizacja wdrażanych i planowanych do wdrażania 
projektów lączy się również z wymiernymi efektami dla gospodarki w postaci utrzymy-
wania miejsc pracy w sektorze budownictwa i rolnictwa, wzrostu zamówień na mate-
riały budowlane, instalacyjne oraz specjalistyczne urządzenia. W ten sposób korzyści 
uzyskane z realizacji ww. projektów odniosło całe społeczeństwo, jednak najwięcej 
zyskali i wciąż zyskują ich bezpośredni beneficjenci, m.in. przedsiębiorstwa prywatne 
i państwowe, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego. szkoły, przed-
szkola, placówki ochrony zdrowia itp. Realizacja przedmiotowych projektów pozwoli 
również na uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Czy Ministerstwo Środowiska prowadzi obecnie kampanię informującą o negatyw-
nych skutkach emisji dwutlenku węgla? 

Ministerstwo Środowiska, mając na względzie wpływ świadomości społeczeństwa 
na efektywność podejmowanych działań w obszarze jakości powietrza oraz ogranicze-
nia emisji gazów cieplarnianych, w ramach działań informacyjno-edukacyjno-promo-
cyjnych prowadzi szereg działań w tym zakresie: 
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 • na przełomie 2017/2018 r. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 
Badawczy (IOŚ-PIB) przeprowadził kampanię edukacyjną STOP SMOG – ogólno-
polską kampanię na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych 
w kontekście troski o czyste powietrze; 

 • w celu podniesienia efektywności realizacji programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze”, w 2018 r. przygotowano i przeprowadzono w większości gmin w Pol-
sce cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny; 

 • na przełomie października/listopada 2018 r. ruszyła ogólnopolska kampania 
informacyjno-edukacyjna, której głównym celem jest uświadamianie społeczeń-
stwa na temat pozytywnych aspektów życia w czystym środowisku, w którym 
jakość powietrza spełnia wymagane standardy. W 2019 r. działanie to jest kon-
tynuowane. W ramach kampanii emitowane były telewizyjne spoty pokazujące 
konkretne działania, które pomogą poprawić jakość powietrza i przedstawia-
jące jaki wpływ na jego jakość mają nasze wybory (np. rodzaj ogrzewania) czy 
codzienne indywidualne zachowania i nawyki. Emitowane były również spoty 
i audycje radiowe dla dzieci. Powstała strona internetowa, na której znalazły się 
m.in. informacje na temat przyczyn złej jakości powietrza i jego wpływu na nasze 
zdrowie, a także najważniejsze zasady dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. 

W latach wcześniejszych prowadzone były również kampanie edukacyjne doty-
czące oszczędzania energii, co ma pośrednie przełożenie na wielkość emisji gazów 
cieplarnianych. 

Ponadto od początku 2019 r. IOŚ-PIB opracowuje codzienną prognozę jakości 
powietrza ostrzegającą ludność przed ewentualnymi warunkami smogowymi, która 
następnie przekazywana jest do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i dalej 
do centrów zarządzania kryzysowego. Następnie prognozy zanieczyszczenia powietrza 
udostępniane są na ogólnodostępnym portalu „Jakość powietrza”. 

Czy resort środowiska planuje posadzić w tym foku dodatkowe 500 milionów 
drzew, zgodnie z wypowiedzią premiera? Jeśli tak, proszę o przedstawienie planu za-
lesienia. 

Lasy w Polsce możemy podzielić na dwie kategorie tzn. stanowiące lub niestano-
wiące własności Skarbu Państwa. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w prze-
ważającej części zarządzane są przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwo-
we, które w ramach sprawowanego zarządu prowadzi gospodarkę leśną. gospodaruje 
gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką 
leśną, prowadzi ewidencję majątku Skarbu Państwa i ustala jego wartość, prognozuje 
stan zagrożenia pożarowego oraz występowanie szkodników i chorób drzew, a tak-
że prowadzi monitoring stanu lasów. W ramach prowadzonej gospodarki leśnej Lasy 
Państwowe pozyskują surowiec drzewny podczas użytkowania drzewostanów oraz 
odnawiają nowym pokoleniem lasu użytkowane powierzchnie. Liczba 500 mln drzew 
wynika ściśle ze średniorocznych potrzeb Lasów Państwowych na sadzonki młodych 
drzew, które są wykorzystywane przez jednostki Lasów Państwowych na użytkowa-
nych terenach do odnowień drzewostanów, uzupełnień i poprawek w uprawach leś-
nych, tworzenia warstwy podszytu lub podrostu w drzewostanach oraz do zalesień 
gruntów. Skala zalesień gruntów realizowana przez Lasy Państwowe nie jest duża 
i średniorocznie wynosi kilkaset hektarów. Liczba sadzonek produkowanych przez 
szkółki leśne Lasów Państwowych znacznie przekracza rocznie ww. liczbę drzew. Nad-
miar wyprodukowanych sadzonek wykorzystywany jest przez inne podmioty lub oso-
by fizyczne w lasach innych własności. 

W nawiązaniu do poruszanej w oświadczeniu kwestii działań w Puszczy Białowie-
skiej chciałbym przypomnieć, że w związku z osłabieniem witalności świerka – gatun-
ku, który jest częścią białowieskich lasów, zaobserwowano, na niespotykaną dotąd 
skalę, wzmożoną aktywność kornika drukarza, który w niespełna kilka lat spowodo-
wał zamarcie ok. 2 mln drzew świerkowych. Suche igliwie, gałęzie i drewno martwych 
drzew zalega w terenie, ponieważ w 2012 r. podjęto decyzję o ograniczeniu pozyskania 
i wywozu drewna z nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Negatywne skutki tamtej de-
cyzji obserwujemy po dziś dzień, a jej namacalną konsekwencją są: istotny wzrost za-
grożenia pożarowego, bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, ograniczenie 
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ilości drewna na rynku lokalnym, w tym drewna na opał, brak dostępności części 
lasów, utrwalenie konfliktów lokalnych i ponadlokalnych oraz zmiany mikroklimatu 
dna lasu. które mogą powodować dalsze przemiany w środowisku leśnym. Należy 
wskazać, że drewno zalegające w dużej ilości na gruncie może utrudniać pojawienie 
się odnowienia, oraz że podczas rozkładu drzew zalegających na gruncie rozpoczyna 
się proces uwalniania CO2 do atmosfery. 

Ponadto należy podkreślić, że gospodarkę leśną w Polsce realizuje się zgodnie 
z zasadą zrównoważonego i trwałego wykorzystania wszystkich funkcji lasu. Podej-
ście to zostało odzwierciedlone we wdrażanym na terenie całego kraju modelu gospo-
darki leśnej realizowanej na podstawie planów urządzenia lasu. Plany te sporządza 
się z uwzględnieniem zasad hodowli, ochrony. urządzania, ochrony przeciwpożaro-
wej i użytkowania lasu, jak i wymogów ochrony przyrody. krajobrazu oraz ochrony 
różnorodności biologicznej. Rozmiar przyjętego na danym terenie użytkowania jest 
więc wynikiem potrzeb uwzględniających wszystkie cele gospodarki leśnej. Przyjęte 
w tym zakresie zasady planowania i prowadzenia gospodarki leśnej zapewniają ciąg-
łość wszystkich funkcji, jakie lasy pełnią dla społeczeństwa, w tym stabilności walo-
rów krajobrazowych w perspektywie długookresowej. Ekosystem leśny jest bowiem 
układem zmiennym w funkcji czasu, podlegającym naturalnemu cyklowi rozwojowe-
mu i zaburzeniom, a wczesne fazy rozwojowe pełnią istotne (również z punktu widze-
nia różnorodności biologicznej) funkcje. Trwałość lasu jest natomiast nierozerwalnie 
związana z cyklem przechodzenia drzewostanu w kolejne fazy rozwojowe. W szerszej 
perspektywie właśnie zróżnicowane wiekowo drzewostany zapewniają ciągłość wszel-
kich funkcji lasu, gdyż mimo powolnych, lecz ciągłych zmian w ekosystemie leśnym 
wszystkie fazy rozwojowe są stale reprezentowane na danym obszarze, zmieniają tylko 
swoją lokalizację – gdy w jednym miejscu las jest właśnie użytkowany, dostarcza spo-
łeczeństwu cennego, odnawialnego surowca, jakim jest drewno i jest przygotowywany 
do odnowienia, w innym dojrzewa pełniąc m.in. istotne funkcje krajobrazowe. Należy 
tu zauważyć, że cały cykl w perspektywie długości życia człowieka ma charakter dłu-
gookresowy. Dlatego też poprzez przestrzenne zróżnicowanie jesteśmy w stanie do-
strzec i korzystać jednocześnie z bogactwa wszystkich etapów rozwoju lasu. Zachowa-
nie zróżnicowania zapewnia utrzymanie tej sytuacji dla przyszłych pokoleń. 

Jednocześnie stosowane w Polsce zasady prowadzenia gospodarki leśnej zapew-
niają utrzymanie i kształtowanie się dużej różnorodności siedlisk i nisz ekologicznych. 
Tym samym zrównoważona gospodarka leśna zapewnia warunki bytowania dla ga-
tunków roślin, zwierząt i grzybów o bardzo różnych preferencjach ekologicznych, tj. 
zarówno dla gatunków związanych z drzewostanami dojrzałymi, jak i tych potrzebu-
jących do życia wcześniejszych faz rozwojowych lasu. czy okresowego występowania 
w lasach terenów otwartych. 

Z poważaniem 

Michał Kurtyka  
SEKRETARZ STANU  
Ministerstwo Środowiska 
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Oświadczenie senatora Antoniego Szymańskiego

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator mający zaszczyt reprezentować w Wysokiej Izbie Kocie-

wie, chciałbym poświęcić moje oświadczenie miłośnikowi Kociewia i propa-
gatorowi gwary kociewskiej Andrzejowi Grzybowi, literatowi, publicyście, 
regionaliście, autorowi ok. 30 książek, znanemu samorządowcowi i polity-
kowi z regionu kociewskiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. uzy-
skał mandat senatora VII kadencji, a w 2011 r. z powodzeniem ubiegał się 
o reelekcję i został senatorem VIII kadencji. 5 lipca br. była trzecia rocznica 
śmierci Andrzeja Grzyba.

Senator Andrzej Stefan Grzyb urodził się 7 czerwca 1952 r. w miejsco-
wości Złe Mięso w województwie pomorskim. Ukończył I Liceum Ogólno-
kształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim. Potem 
w 1976 r. ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersy-
tetu Gdańskiego, a w 1995 r. – studia podyplomowe z socjologii zarządzania 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W latach 1977–1980 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej 
w Czarnej Wodzie. W okresie 1980–1981 był instruktorem w Gdańskim To-
warzystwie Przyjaciół Sztuki. Od 1981 r. do 1983 r. pełnił funkcję dyrektora 
Domu Kultury w Zblewie. W latach 1983–1985 był kierownikiem redakcji 
literackiej w gdańskim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej. W 1985 r. 
był wiceprezesem Spółdzielni Autorów i Ilustratorów. W latach 1985–1989 
działał jako sekretarz redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” 
i dyrektor Tczewskiego Domu Kultury. Od 1989 r. do 1990 r. pracował jako 
zaopatrzeniowiec w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym „Trapex” w Sopocie 
(oddział w Czarnej Wodzie).

Karierę polityczną rozpoczął w latach 1990–1993 od funkcji radnego 
i członka zarządu gminy Kaliska. W okresie 1993–1998 był radnym Rady 
Miasta Czarna Woda i burmistrzem tego miasta. Od 1998 do 2002 r. był rad-
nym i starostą powiatu starogardzkiego. W latach 2002–2006 pełnił funkcję 
radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2006 do 2007 r. był wice-
przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W tym samym okre-
sie był prezesem spółki: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary 
Las” w Starogardzie Gdańskim.

Andrzej Grzyb od czasów studenckich pisał wiersze, utwory prozatorskie 
oraz artykuły publicystyczne, które publikował głównie w prasie pomorskiej. 
Jego wiersze były tłumaczone na język rosyjski, niemiecki i arabski. Był za-
palonym wędkarzem. Łowił ryby nawet na Alasce, a swoje doświadczenia 
uwiecznił w książce „Łososie w krainie niedźwiedzi”. Był wielkim znawcą 
kociewskich smaków, które opisał w książce „W kuchni i przy stole”. Jego 
pasją, oprócz pisania i łowienia ryb, była fotografia. Zdjęcia reporterskie i ar-
tystyczne autora „Baśni z Kociewia” zdobiły strony wielu czasopism regio-
nalnych i książek reportażowych.

Uzyskał odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne oraz za twór-
czość literacką. Był laureatem nagród i wyróżnień: gdańskich Wiosen Poetyc-
kich w latach 1973–1975, „Gdańskiego Kandelabra” – konkursu poetyckiego 
Uniwersytetu Gdańskiego (jurorem był Zbigniew Herbert). Był posiadaczem 
nagrody „Skra Ormuzdowa” (nagrody miesięcznika „Pomerania”) za działal-
ność społeczną i literacką, trzykrotnym laureatem kaszubsko-pomorskich tar-
gów książki „Costerina”. W roku 2005, w którym świętował trzydziestolecie 
swojego debiutu książkowego „Skrajem lasu”, otrzymał Honorową Nagrodę 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość literacką, w 2006 r. – 
nagrodę „Kociewskie Pióro”, a w 2007 r. – medal „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”, przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Był członkiem federacji stowarzyszeń „Kociewska Więźba” oraz Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Starogardzkiej w Starogardzie Gdańskim.

Andrzej Grzyb zmarł 5 lipca 2016 r. Rodzina, przyjaciele, senatorowie, 
posłowie, delegacje z regionu oraz mieszkańcy Kociewia i Kaszub pożegnali 
śp. senatora RP Andrzeja Stefana Grzyba na cmentarzu w Czarnej Wodzie.

Cześć jego pamięci!

Antoni Szymański
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Oświadczenie senatora Artura Warzochy

skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka,  
do ministra środowiska Henryka Kowalczyka  

oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Mieszkańcy miejscowości Jeżowa w gminie Ciasna w powiecie lubli-
nieckim w województwie śląskim zwrócili się do mojego biura senatorskiego 
z wnioskiem o wstrzymanie budowy drogi S11 w zaplanowanym wariancie, 
który ich zdaniem jest niezwykle krzywdzącym rozwiązaniem komunikacyj-
nym. Jednocześnie poinformowali, że w tej sprawie interweniowali już w Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, u wójta gminy Ciasna, u pro-
jektanta drogi oraz u posła na Sejm RP, pana Andrzeja Gawrona. Zapropono-
wali jednocześnie taki wariant przeprowadzenia drogi, który stał się jednym 
z kilku równoważnych możliwych przebiegów tejże trasy w ich miejscowości. 

Proponowany przez mieszkańców wariant zielony przebiega niemalże 
na całym odcinku przez obszary leśne w odpowiedniej odległości od zabudo-
wań i prowadzonych od pokoleń gospodarstw rolnych. Dla odmiany wcześ-
niej zaprojektowane warianty, czyli niebieski i czerwony, uniemożliwiają 
dalszy rozwój, ale też prowadzenie wspomnianych gospodarstw. Dalsza 
uprawa gruntów rolnych znajdujących się po drugiej stronie w niekorzyst-
nych wariantach sprowadza się do pokonywania dużych odległości przez 
rolników. W wariantach tych oddziela się również miejscowość od reszty 
gminy Ciasna, co spowoduje liczne utrudnienia np. w dojazdach dzieci i mło-
dzieży do szkół. Mieszkańcy obawiają się jednocześnie, że izolacja miejsco-
wości od reszty gminy i budowa drogi w pobliżu budynków mieszkalnych 
może doprowadzić w przyszłości do całkowitego wyludnienia Jeżowej. Rów-
nie niekorzystnymi czynnikami są silne natężenie hałasu oraz zanieczysz-
czenia pochodzące ze spalin samochodów.

Jednocześnie mieszkańcy podnoszą, że wszystkie wymienione instytu-
cje rozumieją ich obawy, z wyjątkiem wójta gminy Ciasna, który jednoznacz-
nie sprzeciwia się wariantowi zielonemu.

Kieruję więc wniosek o ponowne rozpatrzenie przebiegu planowanej dro-
gi. Wniosek poparła grupa 257 mieszkańców Jeżowej.

Artur Warzocha

Oddowiedd�  
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 21 sierpnia 2019 r.

Szanowna Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Artura Warzochę podczas 82. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r., przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Resort infrastruktury dostrzega problemy mieszkańców miejscowości leżących 

przy planowanej drodze ekspresowej S11. Jednakże pamiętać należy, że zaprojekto-
wanie i realizacja inwestycji drogowej jest skomplikowanym, czasochłonnym proce-
sem wymagającym współpracy wielu urzędów oraz współdziałania m.in. z samorzą-
dami oraz mieszkańcami. Ustalanie przebiegu każdej drogi ekspresowej poprzedzane 
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jest spotkaniami informacyjnymi oraz konsultacjami z władzami samorządowymi oraz 
mieszkańcami.

Obecnie, zadanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S11 jest na etapie prac 
przygotowawczych. Oddział GDDKiA w Katowicach realizuje umowę dla zadania pod 
nazwą: „Studium Techniczno–Ekonomiczno–rodowiskowe (STEŚ) oraz materiały do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi 
S11 w woj. śląskim” zawartą z Biurem Projektowo–Konsultingowym COMPLEX PRO-
JEKT Sp. z o.o. 

STEŚ, to opracowanie projektowe o charakterze ogólnym. Większość elementów 
zadania inwestycyjnego ma być szacowanych wstępnie, a tylko ich niewielka licz-
ba jest określana szczegółowo (obiekty drogowe, obiekty inżynierskie i infrastruktury 
technicznej, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji 
ruchu, urządzenia infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą). Na tym etapie 
projektanci przeprowadzają spotkania informacyjne z mieszkańcami w celu wypraco-
wania jak najlepszego wariantu przebiegu trasy, tak aby pogodzić interes wszystkich 
zainteresowanych. Możliwe warianty przebiegu trasy analizowane są pod względem 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecz-
nym. Najkorzystniejszy z nich wskazywany jest następnie jako rekomendowany we 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na etapie DŚU zapewniony bę-
dzie formalny dostęp do dokumentacji z możliwością wnoszenia uwag i wniosków dla 
wszystkich zainteresowanych. W DŚU określony zostanie wariant drogi krajowej S11 
przeznaczony do realizacji. Oprócz decyzji DŚU kolejną ważną decyzją jest tzw. de-
cyzja ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. ZRID zatwierdza projekt 
budowlany oraz linie rozgraniczające teren inwestycji. Dopiero ta decyzja pozwala na 
przejęcia pasa drogowego i wykup działek na przebiegu drogi oraz umożliwia budowę 
drogi przez wykonawcę wybranego w przetargu.

Przekazując powyższe pragnę zapewnić, że Ministerstwo będzie bacznie się przy-
glądało procesowi wyboru wariantu przebiegu drogi i przygotowania dla niego odpo-
wiedniej dokumentacji projektowej i budowalnej. Istotnym jest aby proces ten prowa-
dzony przez GDDKiA był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, ale brał również 
w możliwie jak największym stopniu stanowiska i uwagi spoleczeństwa.

Z poważaniem

z upoważnienia 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Rafał Weber 
Sekretarz Stanu

Artur Warzocha
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Oddowiedd�  
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 11.09.2019 r.

Pan  
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku! 
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Artura Warzochę pod-

czas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r., w sprawie przebiegu plano-
wanej drogi S11 na terenie województwa śląskiego (znak: BPS/043-82-2350-MŚ/19), 
uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy zaznaczyć, że resort środowiska nie prowadzi obecnie czynności 
związanych z planowanym do realizacji odcinkiem drogi S11. Na aktualnym etapie 
procesu inwestycyjnego szczegółowe informacje mogą zostać udzielone przez Ministra 
Infrastruktury, będącego organem właściwym do spraw związanych z funkcjonowa-
niem oraz rozwojem infrastruktury transportu, w szczególności budowy, moderniza-
cji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, który jednocześnie sprawuje nadzór nad 
działalnością Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z art. 27 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 945).

Niemniej, z informacji udostępnionych na stronie internetowej Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad (https://www.gddkia.gov.pl/) wynika, że inwestycja 
pn.: „Budowa drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim” jest obecnie w fazie 
opracowywania dokumentacji w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym 
(STEŚ) oraz materiałów koniecznych do załączenia do wniosku o wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu Oddział GDDKiA w Katowicach w dniu 
9 października 2018 r. zawarł umowę, w ramach której przewiduje się między innymi: 
przeprowadzenie spotkań z władzami gmin, zorganizowanie spotkań informacyjnych 
z mieszkańcami w poszczególnych gminach, sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz skompletowanie wniosku o wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach.

Na wspomnianej stronie internetowej GDDKiA dostępny jest także plan aktualny 
według stanu prac na dzień 8 lipca 2019 r., w którym zaznaczony jest „zielony” wa-
riant, przedstawiony przez mieszkańców Gminy Ciasna. Inwestor wskazał również 
możliwość skontaktowania się z wykonawcą opracowania przez osoby pragnące wy-
powiedzieć się na temat przebiegu drogi.

Podkreślić należy, że publikowany materiał, w tym przebieg wariantów, ma robo-
czy charakter. Ostateczny przebieg drogi zostanie ustalony w sposób wiążący przez in-
westora we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku 
postępowania o wydanie tej decyzji zostanie przeanalizowany wpływ planowanej drogi 
na środowisko, w celu określenia środowiskowych uwarunkowań jej realizacji i eks-
ploatacji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowi-
cach. 

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA  
Sekretarz Stanu 
Małgorzata Golińska
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Stanowisko 
DYREKTORA BIURA MINISTRA 
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

 
Warszawa, 23 lipca 2019 r.

Pan 
Maciej Michałowski 
Dyrektor 
Biura Ministra 
Ministerstwo Infrastruktury

Szanowny Panie Dyrektorze,
zgodnie z poleceniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego przekazuję w załączeniu tekst oświadczenia złożonego przez senato-
ra Artura Warzochę podczas 82. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 r., 
z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi Marszałkowi Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z poważaniem 
 
DYREKTOR BIURA MINISTRA 
J. Iwona Sienicka
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Oświadczenie senatora Jerzego Wcisły

skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Do 17 lipca trwają konsultacje publiczne dotyczące rozwoju Transeuro-

pejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Włączenie się polskiego rządu w ten pro-
ces może mieć duże znaczenie dla decyzji o ujęciu w sieci TEN-T istotnych 
dla naszego kraju dróg transportowych. Mam nadzieję, że taka okazja nie 
zostanie zaprzepaszczona.

Proszę jednocześnie o ujęcie w konsultacjach: sieci dróg wodnych uję-
tych w konwencji AGN, czyli międzynarodowych dróg wodnych E30, E40 
i E70 wraz z uzupełniającymi je kanałami, tzn. kanałem przez mierzeję i ka-
nałem Dunaj – Odra – Łaba; drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy 
koło Grudziądza – Iława – Ostróda, który to odcinek pozwoli na połączenie 
mających statut bazowych dróg A1 i S7, a jednocześnie umożliwi połączenie 
Via Carpatia z portami w Gdańsku, Gdyni i Elblągu.

Włączenie tych dróg do sieci TEN-T będzie miało wielkie znaczenie dla 
rozwoju portów i województwa warmińsko-mazurskiego, a sam fakt ujęcia 
w sieci TEN-T otworzy możliwość pozyskania środków unijnych na ich bu-
dowę.

Jerzy Wcisła

Oddowiedd�  
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 6 sierpnia 2019 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Wcisłę podczas 82. 

posiedzenia Senatu RP w sprawie rozszerzenia zakresu konsultacji publicznych doty-
czących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, przedstawiam poniż-
sze informacje.

Komisja Europejska (KE) rozpoczęła już wstępne prace w ramach procesu rewizji 
sieci TEN-T. Ich pierwszym etapem były prowadzone w dniach 24 kwietnia – 17 lipca 
2019 r. konsultacje publiczne, których zadaniem jest m.in. ewaluacja obowiązującego 
rozporządzenia nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwo-
ju transeuropejskiej sieci transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem postępów 
w realizacji oraz docelowych parametrów technicznych i operacyjnych sieci. 

Zgodnie z art. 54 ww. rozporządzenia do 31 grudnia 2023 roku KE, po zasięgnię-
ciu opinii państw członkowskich i z pomocą koordynatorów europejskich, dokonuje 
przeglądu wdrażania sieci bazowej.

Mając na uwadze powyższe, w Ministerstwie Infrastruktury (MI) powołano Zespół 
do spraw przygotowania propozycji modyfikacji unijnych wytycznych dotyczących 
rozwoju TEN-T, którego zadaniem będzie m.in. współpraca ze szczeblem samorządo-
wym w przedmiotowym zakresie.

MI rozpoczęło również stosowne analizy, w rezultacie których wypracowana zo-
stanie propozycja wyjściowa Rządu RP stanowiąca podstawę do negocjacji z KE, 
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w ramach których ocenie zostaną poddane także propozycje wymienione w wystąpie-
niu Pana Senatora.

Jednocześnie zwracam uwagę, że ewentualne dodanie nowych elementów infra-
struktury transportowej do sieci TEN-T stanowi również zobowiązanie do ich realizacji 
do 2030 r. (sieć bazowa) i 2050 r. (sieć kompleksowa). Ponadto niezbędne jest także 
spełnienie szeregu wymagań, w tym osiągnięcia parametrów technicznych jak np.: wy-
posażenie w nowoczesne systemy zarządzania ruchem gwarantujące wysoki poziom 
bezpieczeństwa, zapewnienie interoperacyjności sieci transportowych i odpowiednich 
połączeń pomiędzy różnymi gałęziami transportu (w tym otwarty dostęp do terminali 
towarowych wraz z zapewnieniem odpowiedniego połączenia lądowego), minimalny 
wolumen obsługiwanych pasażerów i towarów, pełnej elektryfikacji linii kolejowych, 
zapewnienie odpowiednio wysokiej klasy infrastruktury transportowej (dotyczy klasy 
żeglowności, ilości pasów i wyposażenia dróg wysokiej jakości, minimalnych prędko-
ści, nacisków osi oraz minimalnej długości pociągów na sieci kolejowej), niezbędne 
wyposażenie infrastruktury punktowej, dostępność do paliw alternatywnych.

Wstępne propozycje strony polskiej odnośnie do rewizji TEN-T mogłyby zostać 
przedstawione KE na przełomie 2019 i 2020 r.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia  
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Andrzej Bittel 
Sekretarz Stanu

Oddowiedd�  
MINISTRA  
GOSPODARKI MORSKIEJ 
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Warszawa, 9 sierpnia 2019 r.

Pan  
Stanisław Karczewski  
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku,
w sprawie rozszerzenia zakresu konsultacji publicznych dotyczących rozwoju 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej TENT-T, poniżej przedkładam następujące in-
formacje. 

Przywrócenie żeglowności najważniejszych polskich rzek, a tym samym rozwój 
transportu wodnego śródlądowego jest jednym z priorytetów Rządu RP. 

Obecny rząd odbudowuje żeglugę śródlądową w Polsce. Od kilku dziesięcioleci, 
w wyniku zaniedbań kolejnych władz RP malała w Polsce łączna długość śródlądo-
wych dróg wodnych o znaczeniu gospodarczym. W latach 1960–2016 zmniejszyła 
się ona o donad 23% – z 4756 kilometrów do 3655 kilometrów, z czego wymaga-
nia klas IV i V stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym spełnia obecnie około 
6% ich długości. Niedostateczne zagospodarowanie dróg żeglownych w Polsce, za-
równo pod względem charakteru jak i parametrów żeglugowych wpływa na specyfikę 
żeglugi śródlądowej i powoduje, że odgrywa ona marginalną rolę w polskim systemie 
transportowym. 
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Ponadto, prowadzona przez kolejne rządy polityka infrastrukturalna, której celem 
było zapewnienie jedynie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, z całkowitym pomi-
nięciem funkcji transportowej dróg wodnych doprowadziła do opisanego stanu rzeczy. 
Tym samym zaniechano starań mających na celu pozyskanie środków finansowych 
na inwestycje infrastrukturalne w zakresie żeglugi śródlądowej ze środków europej-
skich, a także nie skorzystano z możliwości wpisania śródlądowych dróg wodnych 
do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), która jest instrumentem służącym 
koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastruktu-
ralnych. W efekcie zamknęło to drogę na pozyskanie dodatkowych środków finanso-
wych w znacznej wysokości na ww. inwestycje z takich programów pomocowych jak 
CEF, tj. Connecting Europe Facility – Instrument „Łącząc Europę”. 

W związku z nieustannym marginalizowaniem sektora żeglugi śródlądowej w Pol-
sce nie podejmowano starań, aby przystąpić do jednej z najważniejszych konwen-
cji międzynarodowych wskazujących standardy rozwojowe dla europejskich szlaków 
wodnych, tj. do Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg 
Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (tzw. Konwencja AGN), co na długi czas za-
hamowało rozwój żeglugi śródlądowej i powiązanych z nią przemysłów komplemen-
tarnych. 

Warto zaznaczyć, że przed przystąpieniem Polski do Porozumienia, dokument pod-
pisało 17 państw, a 18 krajów jest Stronami Porozumienia, w tym Republika Białoruś. 

W dniu 6 marca 2017 r. z inicjatywy MGMiŻŚ, Prezydent Andrzej Duda dod-
disał akt ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlą-
dowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Polski rząd zo-
bowiązał się do podejmowania działań na rzecz modernizacji polskich śródlądowych 
dróg wodnych do co najmniej IV międzynarodowej klasy żeglowności, w tym m.in. 
Odrzańskiej Drogi Wodnej oznaczonej jako E-30. Celem Porozumienia AGN jest usta-
nowienie ram prawnych koniecznych do ustalenia skoordynowanego planu rozwoju 
i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym na pod-
stawie uzgodnionych parametrów dotyczących infrastruktury. 

Wieloletnie zaniedbania w pracach utrzymaniowych systemu dróg wodnych 
w Polsce wymagają horyzontalnego spojrzenia na problem i podjęcia szeregu prze-
myślanych decyzji dążących do rozwoju transportu wodnego śródlądowego, będą-
cego elementem racjonalnie prowadzonej gospodarki wodnej. Jednym z głównych 
celów działania MGMiZŚ jest kompleksowe zagospodarowanie dróg wodnych, któ-
rych realizacja zapewni rozwój zrównoważonego systemu transportowego, synergię 
między sektorami, a jednocześnie uzupełni europejski system transportu wodnego 
śródlądowego. 

Na terytorium Polski, w ramach europejskiego systemu śródlądowych dróg wod-
nych o znaczeniu międzynarodowym, znajdują się odcinki trzech głównych szlaków 
wodnych, tj.: 

 • Droga wodna E30 – przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bał-
tyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie; 

 • Droga wodna E40 – łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym 
w Odessie; 

 • Droga Wodna E70 – łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część eu-
ropejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rot-
terdamem. 

Transeuropejska sieć transportowa TEN-T jest kluczowym elementem kształto-
wania europejskiej polityki transportowej, w szczególności w zakresie planowana in-
westycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. Podstawowym celem utworzenia 
sieci TEN-T jest zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług poprzez 
wysokiej jakości infrastrukturę gwarantującą zwiększenie ekonomicznej, społecznej 
i terytorialnej spójności państw członkowskich UE i ich regionów. Przebieg sieci bazo-
wej i kompleksowej TEN-T wraz z wymaganiami jakościowymi określony został w roz-
porządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (dalej rozporządzenie TEN-T). 
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Zgodnie z artykułem 54 rozporządzenia TEN-T do dnia 31 grudnia 2023 r. Komi-
sja Europejska, po zasięgnięciu odpowiednio opinii państw członkowskich i z pomocą 
koordynatorów europejskich, dokonuje przeglądu (rewizji) wdrażania sieci bazowej. 
Jednakże, zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej planowane jest wcześniejsze 
rozpoczęcie procesu rewizji sieci TEN-T. 

Wstępnie podaje się rok 2021 jako datę rozpoczęcia procesu. 
Obecnie poza ok. 100 km odcinkiem (fragment drogi wodnej E30) polskie drogi 

wodne nie są uwzględnione w sieci TEN-T. Powyższe oznacza w praktyce brak możli-
wości pozyskiwania środków UE w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” na projekty 
inwestycyjne na międzynarodowych drogach wodnych przebiegających przez teryto-
rium Polski. Nadchodzący proces rewizji sieci TEN-T mógłby potencjalnie umożliwić 
włączenie polskich odcinków śródlądowych dróg wodnych E30, E40 i E70, które obec-
nie nie spełniają wszystkich wymagań jakościowych, do sieci TEN-T. 

Stanowisko MGMiŻŚ w ramach procesu rewizji zmierzać będzie więc do włączenia 
polskich dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym do sieci TEN-T. Najważniejsze 
działania w tym zakresie obejmują: 
 • Odracowanie dokumentu dlanistycznego określającego sdójną strategię Rzą-

du RP w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w celu drzystosowania 
ich do darametrów jakościowych rozdorządzenia TEN-T. 
MGMiŻŚ wraz z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Zarzą-

dem Morskiego Portu Gdańsk SA pracuje nad równoległym opracowaniem Programu 
Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programu Rozwoju drogi wodnej rzeki Wisły. 
Harmonogram prac nad ww. dokumentami, uwzględniając konieczność uzyskania de-
cyzji środowiskowych przewiduje zakończenie prac w 2021 r., tj. w trakcie planowanej 
rewizji sieci TEN-T i rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej 2021–2027. 
 • Modyfikację regulacji dla transdortu wodnego śródlądowego określonych 

w rozdorządzeniu TEN-T. 
W ramach procesu rewizji sieci TEN-T przewiduje się konieczność ponownej wery-

fikacji wytycznych sieci w zakresie dróg wodnych, w szczególności pod kątem dopre-
cyzowania wyjątków udzielanych przez KE od wymagań jakościowych. 

W zakresie transportu wodnego śródlądowego standardy i wymogi powinny 
uwzględniać szczegółową charakterystykę tego rodzaju transportu. Wymagania jako-
ściowe określają konieczność utrzymania, przez cały rok, IV klasy żeglowności oraz 
minimalnego zanurzenia statków (min. 2,5 m), a także minimalnego prześwitu pod 
mostami (min. 5.25 m). Tak określone wymagania w praktyce nie są wypełnianie na 
największych drogach wodnych takich jak Ren lub Dunaj. 

Rozporządzenie TEN-T powinno przewidywać wyjątek od tej reguły, zgodnie z któ-
rym na wniosek państwa członkowskiego, we właściwie uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności uzasadnionych transportowo, gospodarczo, środowiskowo i społecz-
nie w ramach danego korytarza sieci bazowej TEN-T, Komisja udziela zwolnień od 
wymogów minimalnych dotyczących zanurzenia (mniej niż 2,50 m) oraz minimalnego 
prześwitu pod mostem (mniej niż 5,25 m). 

Doprecyzowanie powyższego odstępstwa pozwoli na włączenie tych dróg wodnych, 
które obecnie nie spełniają wszystkich wymagań, a które są uwzględnione w doku-
mentach strategicznych Państw Członkowskich i zostaną w przyszłości do nich dosto-
sowane, ze względu na ich kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju sektora trans-
portu w UE. 

Z poważaniem�

z upoważnienia  
MINISTRA  
Anna Moskwa 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jerzego Wcisły

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  
Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W obszarze Wielkich Jezior Mazurskich realizowany jest projekt „Bu-

dowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodar-
czych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową ślu-
zy «Guzianka II» i remontem śluzy «Guzianka I»”.

Projekt szacowany początkowo na ok. 200 mln zł uzyskał wsparcie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w wysokości ok. 150 mln zł. Niestety, rosnące koszty spowodowały, że łącz-
ny koszt prac inwestycyjnych wzrośnie do ok. 400 mln zł.

15 samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Wielkie Jeziora Mazur-
skie 2020” – mimo iż aktywnie włączają się one w przedsięwzięcie – nie jest 
w stanie zapewnić środków na wkład własny dla przedsięwzięcia.

Jeśli do tego dojdzie, to ten ważny dla utrzymania i rozwoju ruchu tury-
stycznego – stanowiącego bardzo ważne źródło utrzymania dla mieszkań-
ców i samorządów rejonu WJM – projekt nie zostanie zrealizowany.

Proszę Pana Ministra o zaangażowanie i pomoc w realizacji tego pro-
jektu. Wszak wykorzystanie walorów śródlądowych jest dla ministerstwa 
przez Pana kierowanego bardzo ważnym zadaniem.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła

Oddowiedd�

Warszawa. 8 sierpnia 2019 r. 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Wcisłę podczas 82. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 roku dotyczące projektu „Budowa i prze-
budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wod-
nych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy «Guzianka» i remontem śluzy 
«Guzianka l»” niniejszym przekazuję następujące informacje.

Projekt jest realizowany przy współpracy samorządów lokalnych – gmin i powiatów 
zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(PGW WP). które w części projektów występuje w roli inwestora. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Ze względu na zróżnicowany montaż finansowy 
oraz udział różnych podmiotów w przedsięwzięciu został on podzielony na 4 etapy.

Etap I jest realizowany przez PGW WP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie 
Jeziora Mazurskie 2020 oraz gminami Giżycko, Mikołajki, Pisz, Ryn i Ruciane Nida. 
W ramach tego etapu zbudowana zostanie śluza Guzianka II, udrożniony zostanie 
szlak wodny na przesmyku jezior Mikołajskie i Tałty oraz przebudowane będzie na-
brzeże Jeziora Ryńskiego.
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W zakresie zadań PGW WP w ramach tego etapu jest budowa śluzy żeglugowej 
Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią 
z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń 
wodnych oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej zlokalizowanego przy 
ul. Guzianka. Prace budowlano-montażowe w ramach tego etapu już trwają W 2016 r. 
zbudowano przepławkę dla ryb na strudze Nidka. W październiku 2018 r. zawar-
ta została umowa na roboty budowlane dot. budowy śluzy Guzianka II. W 2019 r. 
dokonano rozbiórki dotychczasowego mostu, znajdującego się w miejscu budowanej 
śluzy i wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zamontowane zostało również 
mikrosito w budynku Polskiego Związku Wędkarskiego. Należy teraz zgłosić most do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu.

Wykonawca etapu poinformował inwestora o niezbędnych do poniesienia kosz-
tach dodatkowych w kwocie ok. 2,4 mln zł oraz zwiększeniu wynagrodzenia wykonaw-
cy w związku ze wzrostem płacy minimalnej (możliwe zwiększenie kontraktu o ok. 250 
tys. zł). W PGW WP trwa analiza przekazanej dokumentacji.

Etad I zgodnie z harmonogramem ma zostać zakończony w 2020 roku.
Etad IIA jest realizowany w ramach środków samorządowych. W ramach projektu 

planowane jest udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa jezior 
Mikolajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz rzeki Pisy. Obecnie trwają prace budowlano-
-montażowe, które mają zostać zakończone do grudnia 2020 roku.

Etad IIB jest przygotowywany do realizacji przez PGW WP w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W ramach tego projektu planowana 
jest przebudowa i umocnienie pięciu kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, na 
łącznej długości ok. 8,5 km.

Dla inwestycji opracowana jest kompletna dokumentacja projektowa. Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał na rzecz Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie 4 pozwolenia wodnoprawne. Inwestor posiada również 
pozwolenia na budowę dla czterech z pięciu odcinków. Ostatnie zostanie wydane 
w najbliższym czasie. Zadanie w zakresie formalno-technicznym zostanie przygotowa-
ne do realizacji w pełnym zakresie.

Umowa warunkowa na realizację projektu została podpisana w dniu 29 listopada 
2018 r., na kwotę 72 731 963 zł na poziomie cen z roku 2016, przy założeniu finan-
sowania ze środków RPO na poziomie ok. 85%. Po weryfikacji kosztorysu inwestor-
skiego i ujęciu w projekcie wszystkich niezbędnych korekt (wynikających m.in. z uwa-
runkowań środowiskowych) wartość zadania wzrosła. Przed podpisaniem ostatecznej 
umowy o dofinansowanie konieczne jest zatem zabezpieczenie brakującej kwoty. Za-
bezpieczenie tej kwoty w calości ze środków budżetu państwa wiązałoby się z przekro-
czeniem poziomu 15% całkowitych wydatków projektu.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadanie powinno być wykonane do końca 
2021 roku. Instytucja Zarządzająca wstępnie wyraziła zgodę na przedłużenie terminu 
realizacji projektu do końca 2023 r. Aktualnie MGMIŻŚ zabiega o pozyskanie dodat-
kowego finansowania zadania w warunkach ponad dwukrotnego wzrostu jego ceny. 
Analizowane są różne warianty działań, w tym również ograniczenie zakresu projektu. 
Ministerstwo jest w stałym kontakcie z inwestorem w przedmiotowej sprawie.

Etad III jest przygotowywany do realizacji przez PGW WP w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W ramach tego projektu planowany jest 
remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Kwiku oraz prace hydrotechniczne przy 
kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki 
Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. Dla zadania pozyskano 
dotychczas część decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych. Procedawane są rów-
nież dwa pozwolenia wodnoprawne. W 201 7 i 2018 roku zawarto umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowych dla poszczególnych części zadania. Obecnie analizowane 
są możliwości wykorzystania dodatkowych środków z programu Pomoc Techniczna 
w ramach RPO do sfinansowania pozostałej niezbędnej dokumentacji dla zadania.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków RPO całkowita kwota zadania to 
ok. 31,8 mln zł. Wstępna aktualizacja kosztorysów wskazuje jednak wzrost kosztów. 
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Wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane jest planowane na 2020 
rok.

Okres realizacji całego projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich 
wraz z budową śluzy «Guzianka II» i remontem śluzy «Guzianka I»” ma zakończyć się 
w 2023 r. Umożliwi to rozłożenie kosztów w czasie.

W przypadku realizacji zadań ze środków UE dla perspektywy finansowej 2014–
2020, nie ma możliwości dalszego przedłużenia terminu zakończenia projektu, ze 
względu na datę graniczną kwalifikowalności środków europejskich. Realizowane za-
dania muszą zostać zakończone w 2023 r., aby było możliwe ich rozliczenie w ramach 
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wspólnie z PGW WP za-
biega o pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadania w pełnym zakresie.

Z poważaniem�

z upoważnienia  
MINISTRA  
Anna Moskwa 
Podsekretarz Stanu 



 82. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2019 r.100

Oświadczenie senatora Jerzego Wcisły

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  
Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
21 marca tego roku zwróciłem się do Pana Ministra z prośbą o objęcie por-

tu morskiego w Elblągu zadaniem pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg 
stanowiącego część budowy kanału przez mierzeję. Uzasadnieniem prośby 
jest fakt, że rzeka Elbląg ma charakter morskich wód śródlądowych i z tego 
powodu podlega urzędowi morskiemu, a więc i państwu polskiemu, a bez po-
głębienia portu budowa kanału przez mierzeję traci sens ekonomiczny.

Odpowiedź Pana Ministra z 18 kwietnia była jednoznacznie negatywna: 
„administracja morska” za to nie odpowiada, a zadanie „znajduje się w ge-
stii zarządu portu”. 

W dniu 28 maja zaapelowałem do prezesa Rady Ministrów o umożliwie-
nie Elblągowi złożenia wniosku do programu „Mosty dla regionów”, aby roz-
wiązać problem z budową mostu na rzece Elbląg, rekomendowanego przez 
rząd w tym programie i także strategicznie ważnego dla ekonomicznego sen-
su budowy kanału przez mierzeję. Odpowiedź z dnia 19 czerwca była także 
negatywna i nie wskazywała, by rząd zamierzał zająć się tą inwestycją.

Obie odpowiedzi świadczą jednoznacznie, że polski rząd nie zamierza fi-
nansować żadnej z 2 wymienionych inwestycji niezbędnych dla ekonomicz-
nej opłacalności budowy kanału przez mierzeję, uznając, że jest to problem 
i obowiązek samorządów. Jednocześnie w różnych miejscach przedstawicie-
le ministerstwa lub jednostek podległych informują, że obie inwestycje będą 
zrealizowane.

Ponieważ odpowiedzi, które otrzymałem na piśmie, i słowne deklaracje 
wzajemnie się wykluczają, proszę o konkretną informację.

1. W jakich programach i budżetach, i czy w ogóle, ujęte są inwestycje 
budowy mostu w Nowakowie i pogłębienia portu morskiego w Elblągu?

2. Jakie środki, i czy w ogóle, są przeznaczone na realizację tych inwe-
stycji?

3. W jakim terminie przewidziane jest ich wykonanie?

Jerzy Wcisła

Oddowiedd�

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r. 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Wcisłę podczas 82. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 roku w sprawie budowy mostu w No-
wakowie i pogłębienia portu morskiego w Elblągu, niniejszym przekazuję stosowne 
informacje. 

Staraniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej budowa mostu 
w Nowakowie została wpisana pod pozycją 21 do Rządowego Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Most w No-
wakowie został uwzględniony w Programie, m.in. w związku z budową drogi wodnej 
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łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zgodnie z procedowaną obecnie noweliza-
cją uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wod-
nej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, budowa mostu w Nowakowie zostanie 
sfinansowana ze środków programu. 

Z kolei Program wieloletni pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Za-
toką Gdańską”, którego wykonawcą jest Urząd Morski w Gdyni, zgodnie z ustawą 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej, odpowie-
dzialny za budowę i utrzymanie obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do por-
tów przystani morskich od strony morza, obejmuje m.in. regulację i pogłębienie torów 
wodnych na rzece Elbląg do punktu charakterystycznego P1 oddalonego od istnieją-
cego mostu w Nowakowie o ok. 2,5 km w górę rzeki oraz pogłębienie i regulację toru 
podejściowego do Portu w Elblągu w obrębie Zatoki Elbląskiej i rzeki Elbląg na odcin-
ku o długości ok. 9,4 km: z obecnej głębokości ok. 2,4 m do docelowo 5 m. 

Inwestycje dotyczące Portu w Elblągu, mają charakter komplementarny do rządo-
wej inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. 
W przypadku torów podejściowych odpowiedzialna za realizację tego przedsięwzięcia 
jest administracja morska, natomiast w przypadku inwestycji portowych będzie to 
zadanie w gestii zarządu portu, dlatego też nieznajdujące się we wspomnianym pro-
gramie. Podmiotem zarządzającym portem Elbląg jest Zarząd Portu Morskiego Elbląg 
spółka z o.o. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1933, t.j.), przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu 
zarządzającego obejmuje, w szczególności: 

 – zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, 
 – prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, 
 – budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej , 
 – pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu , 
 – świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, 
 – zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków 

w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania. 
Inwestycje w Porcie Elbląg mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unij-

nych w ramach programów regionalnych, np. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko–Mazurskiego 2014–2020. W prowadzonych uzgodnieniach 
i opiniowaniu dokumentów w temacie finansowania portów, Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podejmuje działania mające na celu umożliwienie ma-
łym portom korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych w kolejnej perspekty-
wie finansowej UE po 2021 roku. 

Koszt budowy nowego mostu w Nowakowie to ok. 66 912 000 zł, a jego planowana 
realizacja to okres od marca 2020 r. do grudnia 2022 r. 

Z poważaniem 
 
w zastępstwie 
Grzegorz Witkowski 
Podsekretarz Stanu



 82. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2019 r.102

Oświadczenie senatora Jerzego Wcisły

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  
Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiada 

wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu budowy kanału przez mierzeję. 
Oznaczać to powinno, że rozstrzygnięte są wszystkie wątpliwości i zastrze-
żenia dotyczące tej inwestycji. Proszę zatem o informację, czy rozbieżności 
z Komisją Europejską zostały wyjaśnione. Czy Komisja Europejska zaak-
ceptowała projekt budowy kanału przez mierzeję? Czy wniosła do projektu 
swoje uwagi? Czy mają one znaczenie dla kosztów i przebiegu inwestycji? 
Jeżeli tak, to jakie? Czy stanowisko Komisji Europejskiej i polskiego rządu 
we wszystkich szczegółach zostało uzgodnione? Jeśli nie, to czego dotyczą 
kontrowersje i jaki mogą mieć one wpływ na realizację inwestycji, w tym 
pierwszego etapu?

Wiem, że polski rząd przekonywał Komisję Europejską, że budowa ka-
nału przez mierzeję, jako inwestycja realizowana ze względu na bezpie-
czeństwo państwa i Unii Europejskiej, nie musi spełniać wszystkich wymo-
gów środowiskowych. Czy te argumenty zostały przez Komisję Europejską 
uwzględnione?

Ponadto w ramach konsultacji organizacje ekologiczne i m.in. samorząd 
województwa pomorskiego też wniosły uwagi do budowy kanału przez mie-
rzeję. Czy na wszystkie te uwagi wnioskodawcy uzyskali odpowiedzi? Czy 
uwzględnienie tych uwag będzie miało wpływ na inwestycję?

Jeśli nie wszystkie wątpliwości związane z uwarunkowaniami środo-
wiskowymi i uzgodnieniem stanowiska z Komisją Europejską zostały roz-
strzygnięte, to czy ten fakt nie będzie miał wpływu na realizację pierwszego 
etapu budowy kanału przez mierzeję? A jeżeli może mieć, to czy decyzja 
o wyłonieniu wykonawcy nie powinna być poprzedzona rozstrzygającymi 
uzgodnieniami ze wszystkimi składającymi zastrzeżenia, w tym z Komisją 
Europejską?

Proszę o odpowiedzi na powyższe pytania.

Jerzy Wcisła

Oddowiedd�

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r. 
 
Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Wcisłę podczas 82. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2019 roku w sprawie stanowiska Komisji Eu-
ropejskiej dotyczącego przekopu Mierzei Wiślanej, przedkładam niniejszym stosowne 
informacje.

Od 2015 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest w stałym 
dialogu z Komisją Europejską w sprawie realizacji ww. inwestycji. Pierwsze spotkanie 
Pana Ministra Marka Gróbarczyka z Komisarzem Karmenu Vella dotyczące kwestii 
środowiskowych miało miejsce w 2015 r. w Warszawie. Następnie w Brukseli odby-
wały się robocze spotkania. 
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W wyniku rozmów z KE w dniu 11 stycznia 2019 r. Minister Środowiska wycofał, 
złożony w dniu 23 lipca 2015 r. przez poprzedni Rząd RP, wniosek o wydanie opi-
nii Komisji Europejskiej w sprawie Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 
57/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Wycofanie wniosku o wydanie opinii do Programu 
było konieczne ze względu na to, że ma on charakter jedynie finansowy i nie podle-
ga strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, co czyniło wystąpienie o opinię 
Komisji bezprzedmiotowym. Wskazać należy, że takie rozwiązanie zasugerowała Ko-
misja Europejska w trakcie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej w 2016 r. 

Ponadto, w przeciwieństwie do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla programu wieloletniego, przedstawionej KE przez poprzedni Rząd, nowy raport 
oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji, przygotowany w oparciu o wszyst-
kie dostępne wyniki badań środowiskowych, w tym badań uzupełniających prowa-
dzonych od 2016 r. wykazał, że inwestycja realizowana w lokalizacji Nowy Świat nie 
będzie powodowała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne 
w tym przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Na podstawie raportu, uzupełnio-
nego w formie aneksu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 
5 grudnia 2018 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. 

Mając na uwadze ww. raport oraz wydaną na jego podstawie decyzję środowisko-
wą, z których wynika brak znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty 
ochrony w obszarach Natura 2000, w opinii Rządu brak jest przesłanek do ponownego 
wystąpienia władz polskich na podstawie art. 6 ust. 4 dyrektyw 92/43/EWG o opinię 
Komisji Europejskiej w sprawie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zato-
ką Gdańską Takie stanowisko, wraz z uzasadnieniem, zostało przedstawione Komisji 
Europejskiej. 

W związku z pismem Komisji Europejskiej z dnia 20.12.2018 r., w którym KE 
zwróciła się o wyjaśnienie zmian w projektowanej inwestycji i przedstawienie prze-
słanek naukowych uzasadniających stwierdzenie braku znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszary Natura 2000, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi 
Śródlądowej zwróciło się do wykonawcy raportu oddziaływania na środowisko z proś-
bą o przygotowanie ww. informacji. 

Analiza sporządzona przez pracownię środowiskową EKO-PERSPEKTYWA, szcze-
gółowo przedstawiająca naukowe przesłanki, na których oparto wyniki raportu od-
działywania na środowisko, została przekazana Komisji Europejskiej przy piśmie 
z dnia 14 stycznia 2019 r., będącym odpowiedzią na pismo KE z dnia 20.12.2018 r. 
Strona polska wyjaśniła m.in., że znając lokalizację inwestycji oraz parametry takie 
jak: wielkość śluzy, dokładne parametry torów wodnych, miejsce wykonania przeko-
pu Mierzei Wiślanej określone z dokładnością do kilku centymetrów, można było w ra-
porcie oddziaływania na środowisko jednoznacznie określić zasięg wpływu inwestycji 
i na tej podstawie stwierdzić brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary 
Natura 2000. 

Ponadto, dla umożliwienia Komisji Europejskiej przeprowadzenia własnej analizy, 
MGMiZŚ przy piśmie z dnia 14 stycznia 2019 r. przekazało Komisji Europejskiej rów-
nież raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Droga wodna łącząca 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat” wraz z Aneksem oraz de-
cyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji. 

Spotkania techniczne z KE odbyły się 1 marca oraz 11 kwietnia 2019 r. W trakcie 
spotkań, w których uczestniczył również wykonawca raportu oddziaływania na środo-
wisko i przedstawiciele GDOŚ, KE uzyskała odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw 
braku znaczącego negatywnego oddziaływania oraz toczącej się w Polsce procedury 
środowiskowej. Po ostatnim spotkaniu KE stwierdziła, że wyczerpało ono temat i nie 
jest planowane kolejne spotkanie. 

Odnośnie do konsultacji z samorządem województwa pomorskiego, informuje, że 
Inwestor (Urząd Morski w Gdyni), zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 2017 
roku o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
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Gdańską (specustawa) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, wystąpił do 31 podmiotów, 
o wyrażenie opinii dla przedsięwzięcia. Większość opinii była pozytywna lub pozytyw-
na z uwagami. Odnosząc się do negatywnej opinii Zarządu Województwa Pomorskie-
go, należy wskazać, że: 

 – Specustawa nie określa zawartości wniosku o opinię i załączników składanych 
do Zarządu Województwa. Nie jest więc formalnym wymogiem przedstawianie)
„podstaw strategicznych i ekonomicznych realizacji drogi wodnej czy zasięgu jej 
oddziaływania”. Inwestycja w zakresie Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wi-
ślany z Zatoką Gdańską realizowana jest na podstawie uchwały Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wod-
nej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. 

 – Opinia Zarządu Województwa Pomorskiego, wydawana w trybie art. 4 ust. 6 pkt 
8 ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o inwestycjach w zakresie budowy dro-
gi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, nie wymaga uprzedniego 
przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, które jest prowadzone w sposób autonomiczny na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Procedura środowiskowa jest 
odrębną procedurą w stosunku do wydania decyzji w trybie tzw. „specustawy”. 
Postępowanie środowiskowe regulowane przez przepisy ww. ustawy jest tym 
postępowaniem, w którym można podnosić i w którym badane są kwestie śro-
dowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. 

 – Opiniodawca nie dysponował pełną dokumentacją projektową, stąd jego wątp-
liwości dotyczące projektowanych falochronów dla portu osłonowego od stro-
ny Zatoki Gdańskiej, ale też układ umocnień brzegowych i konstrukcji oraz 
ich wpływu m.in. na falowanie i ruch. Wyjaśnienia te zawarte są w opracowa-
niu IBW PAN Badanie falowania i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazwą 
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, o czym jest 
mowa w Tomie II PB. Opracowania dostępne są w Urzędzie Morskim w Gdyni. 

 – Odnosząc się do poruszonej kwestii zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego wszystkich użytkowników drogi wojewódzkiej nr 501, należy wskazać, że 
utrzymanie nieprzerwanego ruchu drogowego w trakcie pracy wrót śluzy jest 
jednym z podstawowych założeń projektu budowlanego, o czym świadczy zapro-
ponowany układ dwóch przejść drogi wojewódzkiej nad kanałem żeglugowym. 
Szczegółowy projekt stałej organizacji ruchu oraz informacje nt. sterowania ru-
chem drogowym skoordynowanym z ruchem żeglugowym zostanie opracowany 
na etapie projektu wykonawczego. Zakres przebudowy, parametry techniczne 
drogi, typy skrzyżowań zaprojektowano w porozumieniu z Departamentem In-
frastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich. Dodatkowo, dokumentacja została opracowana 
zgodnie z warunkami Zarządcy wydanymi na etapie koncepcji oraz warunkami 
wydanymi dla projektu budowlanego. 

 – Inwestycja nie ogranicza możliwości rozwoju systemów komunikacji alterna-
tywnej. Na wniosek Wójta Gminy Sztutowo w projekcie uwzględniono możliwość 
rozbudowy przęsła mostu północnego dla realizacji w przyszłości połączenia ko-
lei wąskotorowej Sztutowo – Kąty Rybackie. 

 – Niezasadne są zarzuty dotyczące rzekomego „uniemożliwienia realizacji przyszłe-
go gazociągu na Mierzei Wiślanej”. Pokonywanie przeszkód wodnych w trakcie 
budowy gazociągów czy innych inwestycji sieciowych są technologiami standar-
dowymi, a ich realizacja nie dostarcza trudności tak na etapie projektowania, 
jak i budowy. 

 – Wbrew tezom zawartym w opinii Zarządu dotychczas przeprowadzone analizy 
potwierdzają, że budowa drogi wodnej, pomimo że nie jest to cel nadrzędny 
realizacji tej inwestycji, będzie miała korzystny wpływ m.in. na rozwój gospo-
darczy Portu Elbląg. 
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 – Lokalizacja wyspy – pole refulacyjne na Zalewie Wiślanym – została ustalona 
na podstawie szeregu badań, m.in. składu gatunkowego makrozoobentosu, wy-
brano najuboższą lokalizację. O zastosowaniu kurtyn będzie decydował nadzór 
środowiskowy. 

W związku z powyższym trudno uznać argumenty podniesione w opinii Zarządu 
Województwa Pomorskiego za zasadne. Realizacja inwestycji w zakresie budowy drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, wbrew zarzutom przedstawionym 
w opinii, jest prowadzona w sposób transparentny, przy szerokich konsultacjach spo-
łecznych i urzędowych oraz traktowaniu strony społecznej w sposób partnerski. 

Reasumując należy stwierdzić, że inwestycja jest prowadzona zgodnie z przepi-
sami prawa, posiada prawomocne pozwolenia na realizację, tj. decyzję Wojewody Po-
morskiego z dnia 15 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
infrastruktury dostępowej, pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zato-
ką Gdańską” – część województwa pomorskiego – oraz decyzję Wojewody Pomorskiego 
z dnia 24 czerwca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruk-
tury dostępowej pn.: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdań-
ską" – część zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim – a jej realizacja 
powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku, po wyłonieniu wykonawcy I etapu prac 
w trwającym obecnie przetargu. 

w zastępstwie 
Grzegorz Witkowski 
Podsekretarz Stanu
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