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19. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. 7

Oświadczenie senatora Jerzego Czerwińskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 14 kwietnia Sejm, przyjmując poprawki Senatu, uchwalił usta-

wę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta, mówiąc 
ogólnie, ma na celu ukrócenie spekulacyjnego często nielegalnego obrotu 
polską ziemią.

Zasadniczym problemem w przypadku tego typu aktów prawnych, także 
tej ustawy, jest takie sformułowanie przepisów, aby niemożliwe czy bardzo 
utrudnione było ich obchodzenie. Między innymi ja w trakcie prac senackich 
nad tą ustawą zgłosiłem poprawki, które miały uszczelnić tę ustawę. Nie 
zostały one jednak poparte przez Pana Ministra i reprezentantów Pana Mini-
stra, a w rezultacie nie zostały one przyjęte.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. 16 maja bieżącego roku uczest-
niczyłem w spotkaniu z rolnikami z gminy Kamiennik na Opolszczyźnie, na 
którym poruszane były kwestie związane z zakupem ziemi przez spółkę 
z o.o., której właścicielem jest kapitał niemiecki. Trzeba dodać, że ponad rok 
wcześniej rolnicy ci ostro protestowali przeciwko sprzedaży 130 ha ziemi 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych dla dzierżawiącej ją tejże spółki. Otóż 
na spotkaniu tym prawnicy reprezentujący spółkę dowodzili, że sprzedaż ta 
jest w dalszym ciągu możliwa, wręcz, że spółka ma roszczenie co do nabycia 
tej ziemi od ANR, bo zezwala na to przepis przejściowy zawarty w art. 12 
wspomnianej ustawy, który to stwierdza, że w odniesieniu do niezakończo-
nych postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych stosuje się 
przepisy dotychczasowe. Zwracałem uwagę na taką możliwość w trakcie 
prac senackich i w związku z tym złożyłem odpowiednią poprawkę, ale Pan 
Minister jej nie zaaprobował. Proszę więc wytłumaczyć, dlaczego. W tym 
i w innych podobnych przypadkach jest jeszcze możliwość blokady sprze-
daży – wystarczy decyzją odmowną zakończyć definitywnie dotychczasowe 
postępowania sprzedaży nieruchomości przez oddział ANR. Inne możliwe 
i wskazane przeze mnie sposoby obejścia ustawy, na przykład przez ob-
rót akcjami i udziałami spółek, niestety nie mogą być tak łatwo w praktyce 
zablokowane, oprócz poprzez oczywistą ścieżkę legislacyjną, czyli szybką 
nowelizację ustawy, o co apeluję do Pana Ministra.

Mam też inną, być może ważniejszą prośbę. Otóż obecnie podmioty 
zagraniczne, głównie spółki, chcąc obejść ustawę, koncentrują się nie na 
nabywaniu ziemi, ale na przedłużaniu dotychczasowych umów dzierżawy 
gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Korzystają tu 
ze sprzeczności przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa – z art. 24 ust. 1, który nakazuje ANR wydzierża-
wianie nieruchomości rolnych w pierwszej kolejności na powiększanie lub 
utworzenie gospodarstw rodzinnych, oraz z art. 39, który daje pierwszeń-
stwo dotychczasowym dzierżawcom, czyli spółkom. Dodatkowo spółki są 
faworyzowane przez zarządzenia prezesa ANR nr 9/2013 i nr 8/2015. Pod-
mioty te liczą na to, że po przedłużeniu dzierżawy na okres kolejnych 10 lub 
20 lat, po odsunięciu PiS od rządów – co przecież kiedyś nastąpi – polityka 
ochrony ziemi zostanie rozluźniona i będą mogli nabyć ziemię, którą wciąż 
będą dzierżawić.

Proszę, aby Pan Minister do tego nie dopuścił i przede wszystkim jak naj-
szybciej zobowiązał prezesa ANR do zmiany zarządzeń regulujących dzier-
żawę ziemi oraz odpowiednich wytycznych dla oddziałów ANR w terenie 
preferujących rolników indywidualnych i gospodarstwa rodzinne nie tylko 
w zakresie nabywania, ale także w zakresie dzierżawy gruntów od ANR. 
Następnie proszę o podjęcie potrzebnej inicjatywy ustawodawczej wprowa-
dzającej do wyżej wymienionej ustawy pożądane i zgodne z polityką Prawa 
i Sprawiedliwości zmiany.

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Czerwiński
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Odpowiedź

Warszawa, 11.07.2016 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jerzego Czerwińskiego w sprawie 
realizacji przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585), w odniesieniu do spółek z kapitałem zagranicznym 
uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie pragnę przypomnieć, że poza szczególnymi przypadkami określonymi 
w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 roku, sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa jest wstrzymana, a dopuszczalną formą zagospo-
darowania mienia Zasobu jest dzierżawa. Dlatego też nie można mówić o „obchodze-
niu ustawy”, w sytuacji gdy dzierżawca składa wniosek o przedłużenie, wiążącej go 
z Agencją, umowy dzierżawy.

W przypadku złożenia przez dzierżawcę wniosku o przedłużenie umowy dzierża-
wy, Agencja każdorazowo analizuje dotychczasowy jej przebieg oraz wywiązywanie 
się dzierżawcy z warunków w niej zawartych, a także skutki gospodarcze i społeczne 
w przypadku jej nieprzedłużenia. Brane jest również pod uwagę zainteresowanie oko-
licznych rolników indywidualnych określane na podstawie wniosków rolników o wy-
dzierżawienie nieruchomości rolnych składanych do oddziałów terenowych Agencji. 
Niezależnie od powyższego uwzględniana jest również opinia Rady Społecznej działa-
jącej przy Oddziałach Terenowych Agencji, w skład której wchodzą osoby reprezentu-
jące społeczno-zawodowe organizacje rolników z danego terenu.

Obecnie obowiązujące zasady przedłużania umów dzierżawy zostały przeze mnie 
zaakceptowane i dopuszczają możliwość wydłużania umów dzierżawy na zróżnicowa-
ne okresy, w zależności od podmiotu będącego stroną umowy i zapotrzebowania na 
grunty rolne zgłaszane przez okolicznych rolników indywidualnych, zamierzających 
powiększyć gospodarstwa rodzinne. Jeżeli stroną umowy dzierżawy jest rolnik prowa-
dzący gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego – umowę można przedłużyć na okres do 15 lat. Natomiast jeśli stroną umowy 
dzierżawy jest osoba nieprowadząca gospodarstwa rodzinnego, np. spółka z kapitałem 
zagranicznym – umowa może być przedłużona na okres do 8 lat.

Przed przedstawieniem warunków dalszej dzierżawy Oddział Terenowy Agencji, 
każdorazowo dokonuje analizy sytuacji pod względem ewentualnego zapotrzebowania 
na grunty, zgłaszanego przez okolicznych rolników oraz aktualnej sytuacji dzierżaw-
cy (np. profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach finansowanych 
albo współfinansowanych ze środków pomocowych UE, poziom zatrudnienia, nakła-
dy poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej). Okoliczności te są bra-
ne pod uwagę podczas podejmowania decyzji o ewentualnym wyłączeniu gruntów 
z umowy dzierżawy w sytuacji wydłużenia okresu dzierżawy, czy też w przypadku 
zamieszczenia w umowie zastrzeżenia, które umożliwiłoby wyłączenie w przyszłości 
gruntów w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania. Jeżeli w momencie określania 
warunków dalszej dzierżawy istnieje znaczne zapotrzebowanie na grunty ze strony 
okolicznych rolników, jednak z uzasadnionych względów np. gospodarczych, spo-
łecznych, formalnoprawnych – nieprzedłużenie okresu trwania umowy dzierżawy lub 
zmniejszenie przedmiotu dzierżawy wywołałoby negatywne skutki (w tym dla budżetu 
Państwa) – Oddział Terenowy Agencji może zaproponować dzierżawcy krótszy okres 
dzierżawy. Pozwoli to na przeprowadzenie racjonalnej restrukturyzacji dzierżawionej 
nieruchomości, a dzierżawcy – na podjęcie działań mających na celu zmianę profilu 
lub ograniczenie prowadzonej działalności rolniczej.

Odnosząc się do poruszonej w oświadczeniu Pana Senatora kwestii, dotyczącej tre-
ści art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
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Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw wyjaśniam, 
że pismem z dnia 8 czerwca 2016 r. znak: GZsp-078-86/16 poinformowałem Prezesa 
ANR, że zgodnie z art. 12 ww. ustawy, do postępowań dotyczących nabycia nieru-
chomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie ustaw 
zmienianych w art. 3, art. 4, art. 6 i art. 7, i niezakończonych do dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten dotyczy zatem, 
w szczególności, postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych wszczętych 
na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. 
Przez wszczęcie postępowania należy rozumieć upublicznienie zamiaru sprzedaży nie-
ruchomości przez Agencję, to jest ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży.

Chcę podkreślić, że procedury rozpoczęte poprzez ogłoszenie wykazu mogą być 
kontynuowane zgodnie z powołanym wyżej przepisem, o ile po ponownej analizie 
przedmiotu sprzedaży nie zaszły okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie pro-
cedury sprzedaży, a wycena nieruchomości jest nadal aktualna.

MINISTER ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Krzysztof Jurgiel
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Oświadczenie senatora Jerzego Czerwińskiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W maju bieżącego roku, dokładnie 3 maja, minęła 95. rocznica wybuchu 

III powstania śląskiego. Sejm i Senat podjęły z tej okazji stosowne uchwały, 
zgodnie z polityką historyczną państwa polskiego.

Niestety do tej polityki nie przystaje zachowanie władz w województwie 
opolskim, która wręcz tę politykę ignoruje. Oficjalne uroczystości rocznicowe 
na Opolszczyźnie nie odbyły się 3 maja, w rocznicę wybuchu III powsta-
nia śląskiego, kiedy społeczeństwo manifestowało na Górze Świętej Anny 
pod pomnikiem Czynu Powstańczego. Marszałek województwa zorganizo-
wał obchody w dniu 21 maja, tj. w okolicach rocznicy przegranej przez po-
wstańców śląskich bitwy o Górę Świętej Anny. Tak dzieje się już od kilku lat. 
Pytanie: co czci marszałek województwa opolskiego, wybuch III powstania 
śląskiego czy wygranie przez Niemców z Bawarii największej bitwy tego 
powstania? Ta zmiana daty obchodów wpisuje się w oficjalnie propagowa-
ną w województwie niemiecką narrację historyczną. Mniejszość niemiecka 
współrządząca w koalicji sejmikowej próbuje przedstawić powstania śląskie 
jako bratobójczą walkę Górnoślązaków wręcz w obronie praw mniejszości 
narodowych, a nie, zgodnie z prawdą i polską racją stanu, jako zbrojny czyn 
Ślązaków w obronie polskości Śląska.

W związku z tym chciałbym Panu Ministrowi zadać pytanie: dlaczego 
w opisanych obchodach wziął udział wojewoda opolski, przydzielając do-
datkowo asystę wojskową? Czy reprezentant państwa i rządu w terenie nie 
powinien dbać o polską politykę historyczną, polski opis zdarzeń, a nie pod-
porządkowywać się i bezpośrednio propagować poglądy fałszujące historię, 
wygodne dla mniejszości niemieckiej? Kiedy państwo polskie będzie znowu 
czciło wybuch III powstania śląskiego 3 maja na Górze Świętej Anny?

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Czerwiński

Stanowisko

Warszawa, 18 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 czerwca 2016 roku (sygn. BPS/043-19-375/16) 

dotyczącego oświadczenia Senatora RP Pana Jerzego Czerwińskiego, złożonego pod-
czas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 roku, w sprawie upamiętnie-
nia rocznicy III powstania śląskiego uprzejmie wyjaśniam, że z uwagi na konieczność 
pozyskania dodatkowych informacji przedmiotowa odpowiedź zostanie udzielona 
w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Sebastian Chwałek 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź

Warszawa, 28 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 czerwca 2016 roku (sygn. BPS/043-19-375/16) 

dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Jerzego Czerwińskiego 
podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 roku w sprawie upamięt-
nienia rocznicy III powstania śląskiego uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego obchody rocz-
nicy wybuchu III Powstania Śląskiego, od zakończenia II wojny światowej, odbywały 
się corocznie (do 2011 roku) w dniu 3 maja w miejscowości Góra Św. Anny, pod Po-
mnikiem Czynu Powstańczego. Powyższe wynikało z faktu, że III Powstanie Śląskie 
wybuchło w nocy z dnia 2 na 3 maja 1921 roku. Jednocześnie warto wyjaśnić, że 
w dniach 21–26 maja 1921 roku pod Górą Św. Anny odbyła się największa bitwa 
III Powstania Śląskiego, która – w opinii historyków – mimo iż nie przyniosła po-
wstańcom zwycięstwa, miała pozytywne skutki dla przebiegu Powstania, ponieważ 
powstańcy nie dopuścili do przerwania linii frontu i wtargnięcia Niemców w głąb 
okręgu przemysłowego na Śląsku.

W 2011 roku, w 90 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, obchody tego wy-
darzenia zostały przesunięte na dzień 21 maja. Przyczyną powyższego były odbywa-
jące się w dniu 1 maja 2011 roku w Rzymie uroczystości kanonizacji Jana Pawła II. 
W związku z faktem, że przedstawiciele najwyższych władz uczestniczyli w ww. wy-
darzeniu, tym samym nie mogliby brać udziału w uroczystościach odbywających się 
w dniu 3 maja. Od 2011 roku, coroczne główne obchody wybuchu III Powstania Ślą-
skiego odbywają się w sobotę pomiędzy dniami 21 a 26 maja.

Niemniej należy podkreślić, że nadal w dniu 2 maja, w związku z rocznicą wybuchu 
III Powstania Śląskiego, jak również przypadającym tego dnia Dniem Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej, każdego roku Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskie-
go, Starosta Strzelec Opolskich, Burmistrz Leśnicy oraz inne osoby, składają kwiaty, 
wieńce i znicze pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny. W ww. uro-
czystościach biorą udział również przedstawiciele środowisk kombatanckich, a także 
innych organizacji społecznych z terenu województwa śląskiego i opolskiego.

Przedstawiając powyższe pragnę podkreślić, że w opinii Wojewody Opolskiego 
obecny terminarz pozwala w pełni uczcić rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego 
i dodatkowo umożliwia uczczenie – czego nie czyniono przed 1989 rokiem, ani też 
przed 2011 rokiem – Kadetów Lwowskich, poległych w walkach pod Górą Św. Anny. 
Należy bowiem wskazać, że w dniu 21 maja (lub w okolicach tego dnia), każdego roku 
pod kopią tablicy poświęconej Kadetom Lwowskim, środowiska kresowe z udziałem 
władz wojewódzkich i miasta Opola, obchodzą uroczystość upamiętnienia kadetów, 
nawiązując do przedwojennej tradycji obchodów Dnia Kadeta (21 maja).

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że obecna data obchodów rocznicy wy-
buchu III Powstania Śląskiego pozwala na udział przedstawicieli władz województwa 
śląskiego, środowisk kresowych i kombatanckich, którzy nie byliby obecni, gdyby 
ww. uroczystości odbywały się w dniu 3 maja (zazwyczaj uczestniczą oni w tym czasie 
w uroczystościach na terenie swojego województwa).

Z uzyskanych informacji wynika, że obchody rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego w dniu 21 maja mają godny charakter i przebieg, są akceptowane przez 
wszystkich uczestników, a wskazana data dotychczas nie spotkała się z jakimkolwiek 
sprzeciwem.

Jednocześnie warto zauważyć – wbrew sugestiom wskazanym w wystąpieniu, 
iż obchody rocznicowe III Powstania Śląskiego w dniach bitwy, która rozpoczęła się 
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21 maja 1921 roku wpisują się w „oficjalnie propagowaną w województwie niemiecką 
narrację historyczną” – że mniejszość niemiecka ignoruje omawiane uroczystości, a jej 
przedstawiciele w nich nie uczestniczą.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Sebastian Chwałek 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na sytuację Sahary Zachodniej, 

ostatniej afrykańskiej kolonii i – jak mawiają sami Saharyjczycy – najwięk-
szego więzienia na świecie. Sahara Zachodnia, była hiszpańska kolonia, od 
1975 r. znajduje się pod brutalną okupacją, mimo że niewiele brakowało, 
by już od 40 lat cieszyła się wolnością, tak jak inne afrykańskie kraje. Jest 
to tym bardziej zasmucające, że okupantem jest kraj, który Polacy darzą 
głęboką sympatią, z którym Polska prowadzi szeroką współpracę i wymianę 
gospodarczą. Tym krajem jest Królestwo Maroka, które mimo 15 lat konfliktu 
zbrojnego i 26 lat wysiłków dyplomatycznych nadal bezprawnie kontrolu-
je większość terenów Sahary Zachodniej. Przypomnę, że Sahara Zachodnia 
jest miejscem, w którym od 1991 r. stacjonuje misja pokojowa ONZ, MINUR-
SO. Niemniej jednak Maroko konsekwentnie torpeduje wszelkie próby roz-
wiązania konfliktu proponowane przez ONZ oraz Unię Afrykańską, a nie 
dalej niż w marcu 2016 r. działania marokańskiego rządu doprowadziły 
do poważnego zaognienia sytuacji w regionie, kiedy w reakcji na działania 
sekretarza generalnego ONZ, Bana Ki-Moona, strona marokańska wydaliła 
z okupowanych terenów cały personel medyczny misji ONZ. To wydarzenie 
absolutnie bez precedensu w historii działań pokojowych ONZ. Kryzys ten 
ciągnie się do dnia dzisiejszego, ponieważ bezpardonowe działania Maroka 
nie spotkały się w zasadzie z żadną reakcją społeczności międzynarodowej 
skupionej w ONZ.

Pozwolę sobie przedstawić sytuację, w której żyje rdzenna ludność Sa-
hary Zachodniej.

Marokańska inwazja w listopadzie 1975 r. doprowadziła do długiej 
i wyniszczającej wojny. W jej wyniku połowa ludności Sahary Zachodniej 
została zmuszona do ucieczki na bezpieczne tereny Algierii, jedynego kraju, 
który udzielił im pomocy. Dziś w obozach uchodźców w okolicy algierskiego 
Tindouf żyje blisko 200 tysięcy Saharyjczyków. Te 40 lat to kolejne pokole-
nie ludzi, którzy nie znają innego życia niż w obozie uchodźców, w brudzie, 
nędzy i zapomnieniu. Mimo bardzo trudnych warunków udało się stworzyć 
struktury Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej (SARD), jedyne-
go w swoim rodzaju państwa na uchodźstwie. SARD jest uznawany jako 
niepodległe państwo przez kilkadziesiąt państw na świecie. Niestety, nie ma 
wśród nich Polski.

Pozostała część Saharyjczyków od 40 lat żyje pod brutalną marokańską 
okupacją. O tym, jak wygląda ich życie, można się dowiedzieć z alarmują-
cych raportów organizacji takich jak Amnesty International, Human Rights 
Watch, Front Line czy Robert F. Kennedy Center. Wszystkie one od lat zwra-
cają uwagę na ustawiczne łamanie praw człowieka, brak wolności słowa, 
przemoc, gwałty i tortury.

Te dwie części jednego narodu rozdziela zbudowany przez Maroko mur. 
Najdłuższa wojskowa fortyfikacja świata ciągnie się przez ponad 2 tysią-
ce 700 km. Tylko Wielki Mur Chiński jest dłuższy.

Tymczasem Maroko systematycznie plądruje bogactwa naturalne 
Sahary Zachodniej – ogromne zasoby fosforytów oraz niezwykle bogate 
w ryby wody przybrzeżne. Niestety, w tym procederze bierze udział nie tyl-
ko Maroko. Wiele krajów z całego świata, w tym także z UE, przyłącza się 
do wspomnianych działań. Ich niezgodność z międzynarodowym prawem 
została wielokrotnie stwierdzona przez odpowiednie organy ONZ oraz Unii 
Afrykańskiej.

Myślenie o Saharze Zachodniej jak o terytorium ogarniętym nieznaczą-
cym lokalnym konfliktem jest bardzo mylne. Wszyscy wiemy, jak niesta-
bilnym rejonem jest dziś północna Afryka i jakie konsekwencje mogą mieć 
wojny w tym rejonie. Napięcie w Saharze Zachodniej sukcesywnie wzrasta. 
Dlatego też powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej za-
kończyć ten konflikt w sposób pokojowy. Musimy działać, zanim narastająca 
frustracja kolejnych pokoleń Saharyjczyków popchnie ich ku wojnie. Jedyne, 
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czego pragną ci ludzie, to możliwość określenia własnej przyszłości w spra-
wiedliwym referendum, o które zabiegają od ponad 40 lat. Referendum, któ-
re społeczność międzynarodowa im obiecała. Niestety, nie dotrzymała dane-
go słowa.

Historia Sahary Zachodniej i Polski ma wiele wspólnego. Dobrze wiemy, 
czym jest okupacja i niewola. Wiemy też, czym jest wolność i jak trudno 
ją wywalczyć. Saharyjczycy są narodem, który nadal nie może cieszyć się 
wolnością. Nasz głos w ich sprawie jest istotny. Polska może swymi dzia-
łaniami przyczynić się do odzyskania wolności przez Saharyjczyków, tak 
jak kiedyś inne narody przyczyniły się do odzyskania wolności przez nas. 
Minęło 40 lat. Najwyższy czas zacząć otwarcie i głośno mówić o problemie 
Sahary Zachodniej.

Wziąwszy pod uwagę przedstawione kwestie, uprzejmie proszę Pana 
Ministra o zdecydowane wspieranie przez Polskę działań mających na celu 
wyzwolenie Sahary Zachodniej spod okupacji Maroka oraz wyrażenie zgody 
na oficjalne przedstawicielstwo Frontu Polisario w Polsce.

Z poważaniem 
Maciej Grubski

Odpowiedź

Warszawa, 13 lipca 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Macieja Grubskiego pod-

czas 19. posiedzenia Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r., dotyczącym sytuacji Sahary 
Zachodniej (pismo nr BPS/043-19-376/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.), niniejszym 
uprzejmie informuję.

Od początku konfliktu dotyczącego Sahary Zachodniej, czyli od 1975 roku, Rzecz-
pospolita Polska stoi na stanowisku, że należy zabiegać o polityczne rozwiązanie spo-
ru w Saharze Zachodniej.

Podstawowym warunkiem dla zapewnienia trwałego i akceptowanego przez zainte-
resowane strony rozwiązania jest zorganizowanie referendum dotyczącego przyszłości 
Sahary Zachodniej wśród mieszkańców tego obszaru, zgodnie z rezolucją 690 Rady 
Bezpieczeństwa NZ z dnia 29 kwietnia 1991 r. Jednocześnie, mając na względzie pol-
skie doświadczenia nadal będziemy skupiać swoje zainteresowanie na kwestii prze-
strzegania podstawowych praw i wartości.

Należy stwierdzić, że jednoznaczne opowiedzenie się Rzeczypospolitej Polskiej po 
którejkolwiek ze stron sporu oznaczałoby istotne pogorszenie dwustronnych relacji 
z jednym z zaangażowanych państw, co z pewnością pociągałoby za sobą konsekwen-
cje polityczne i gospodarcze. Polska powinna zatem zajmować, tak jak dotąd, wywa-
żone stanowisko w tym sporze.

W ramach Unii Europejskiej udało się wypracować spójne stanowisko w kwestii 
przyszłości Sahary Zachodniej. Państwa członkowskie zgadzają się, że należy zagwa-
rantować ludności Sahary Zachodniej możliwość samostanowienia i wspierać wysiłki 
ONZ, które mają skutkować osiągnięciem trwałego kompromisu w regionie.



19. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. 15

Polska podziela spójne stanowisko państw członkowskich i deklaruje poparcie dla 
działań ONZ. Wspiera tym samym starania Specjalnego Wysłannika Sekretarza Ge-
neralnego Narodów Zjednoczonych ds. Sahary Zachodniej zmierzające do wypracowa-
nia sprawiedliwego, trwałego i powszechnie akceptowanego rozwiązania politycznego, 
które zagwarantuje prawo ludności Sahary Zachodniej do samostanowienia.

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

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego

Władze firmy LG Electronics Mława planują restrukturyzację należących 
do niej zakładów, czego efektem będzie przeniesienie całej produkcji telewi-
zorów do fabryki w Mławie.

Jako senator pochodzący z północnego Mazowsza w tym działaniu 
dostrzegam szansę rozwoju dla naszego regionu. Dalszy rozwój mław-
skiego zakładu, będącego największą fabryką telewizorów w Europie, 
niesie za sobą nie tylko nowe miejsca pracy, ale też wzrost znaczenia 
ekonomiczno-gospodarczego naszego regionu oraz całego kraju na arenie 
międzynarodowej.

LG Electronics Mława oraz firmy kooperujące z tym zakładem zapewnia-
ją miejsca pracy dla ponad 4 tysięcy ludzi z Mławy i subregionu.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie restruktury-
zacji wspomnianej wyżej inwestycji.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 18 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Jana Marię Jackowskiego na 19. po-

siedzeniu Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. dotyczące restrukturyzacji LG Electronics 
Mława informuję, że Grupa LG Electronics posiada 2 zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej SSE i Tarnobrzeskiej SSE. 
Z informacji przekazanych przez LG Electronics Mława sp. z o.o. wynika, że Spółka 
planuje restrukturyzację działalności spółek posiadających swoje zakłady pod Wro-
cławiem (Tarnobrzeska SSE) i Mławie (Warmińsko-Mazurska SSE). Spółka LG Elec-
tronics Wrocław prowadząca działalność na terenie Tarnobrzeskiej SSE na podsta-
wie zezwolenia Nr 122/ARP S.A./2006 planuje połączenie z LG Electronics Mława 
sp. z o.o. i przeniesienie działalności do Mławy. Spółka oczekuje, że skorzysta w Mła-
wie z pomocy publicznej przysługującej na podstawie tego zezwolenia.

Zezwolenie Nr 122/ARP S.A./2006 uprawnia do korzystania z pomocy publicznej 
z tytułu prowadzenia działalności na terenie Tarnobrzeskiej SSE. Zatem Spółka po-
siadająca to zezwolenie nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej w ra-
mach ww. zezwolenia na terenie Warmińsko-Mazurskiej SSE, a tym samym korzystać 
w Mławie z pomocy publicznej przysługującej na podstawie tego zezwolenia. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zarówno unijnymi, jak i krajowymi, pomocą publiczną 
w formie zwolnienia podatkowego udzielonego na podstawie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności gospodarczej na terenie sse mogą być wspierane tylko i wyłącznie 
nowe inwestycje. Zaprzestanie przez Spółkę prowadzenia działalności gospodarczej na 
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terenie Tarnobrzeskiej SSE, na którą posiada zezwolenie, w świetle art. 19 ust. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 282) skutkuje cofnięciem tego zezwolenia, co z kolei wiąże się ze zwro-
tem całości pomocy publicznej, jaką Spółka uzyskała na podstawie ww. zezwolenia.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Witold Słowik 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kamińskiego

skierowane do ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza

Z przepisu art. 2 pkt 10 tzw. ustawy kominowej, tj. ustawy z dnia 3 mar-
ca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw-
nymi (zwanej dalej ustawą) jednoznacznie wynika, że ma ona zastosowanie 
do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co 
pozostaje w korelacji z regulacją art. 1 pkt 16 ustawy, stanowiącego, że 
ustawa ma zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej.

W świetle art. 5 ust. 1 ustawy osobom, o których mowa w art. 2, nieza-
leżnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywil-
noprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Z przepisu zaś art. 5 ust. 2 
wynika, że osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4, mogą być przyznane 
świadczenia dodatkowe. Z literalnego brzmienia ustawy wynika zatem, iż 
stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej nie mieści się w grupie stanowisk wymienionych w tym przepisie, co 
mogłoby sugerować, że kierownikowi SPZOZ przysługuje wyłącznie wyna-
grodzenie miesięczne.

Na tej podstawie powstają z kolei wątpliwości w zakresie możliwości 
przyznania kierownikom SPZOZ ustawowej nagrody jubileuszowej, ustano-
wionej w art. 62a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a obecnie w art. 62 
ustawy o działalności leczniczej, ze względu na ograniczenie wynikające 
z przepisu lex specialis, tj. art. 5 ust. 1 ustawy, co potwierdza orzeczenie SN 
z 2014 r.

Mając to na uwadze, proszę o rozważenie wprowadzenia stosownych 
modyfikacji w przygotowywanym aktualnie projekcie ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w zakre-
sie, w jakim dotyczy zmian w ustawie kominowej, chociażby poprzez rozsze-
rzenie katalogu osób uprawnionych, nadając art. 5 ust. 2 nowe następujące 
brzmienie: „Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i pkt 10, mogą być 
przyznane świadczenia dodatkowe”.

Wprowadzenie zmian w opisanym zakresie, jak się zdaje, doprowadzi 
do jednoznacznego określenia praw kierownika SPZOZ do odprawy emery-
talnej i nagrody jubileuszowej, tj. świadczeń, do których od lat mają prawo 
pracownicy ochrony zdrowia, w konsekwencji ostatecznie eliminując swo-
istą sprzeczność i niekonsekwencję pomiędzy ustawą o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi a obecnie obowiązującą 
ustawą o działalności leczniczej.

W związku z tymi wątpliwościami proszę o wskazanie, czy Szanowny 
Pan Minister zamierza podjąć odpowiednie działania, zmierzające do rozwia-
nia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie praw kierowników SPZOZ do 
odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Andrzej Kamiński
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Odpowiedź

Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora, złożonym w dniu 9 czerwca 2016 r. na 

19. posiedzeniu Senatu, skierowanym do Ministra Skarbu Państwa, w sprawie moż-
liwości przyznania kierownikom SPZOZ ustawowej nagrody jubileuszowej, uprzej-
mie informuję, że w projekcie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami, na etapie prac sejmowych, w art. 14 pkt 5 został 
wprowadzony do ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099) przepis umożliwiający 
przyznanie kierownikom SPZOZ świadczeń dodatkowych, do których należą również 
nagrody jubileuszowe. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi otrzymał następujące brzmienie:

„2. Osobom, o których mowo w art. 2 pkt 1–4 i 10, mogą być przyznane świadcze-
nia dodatkowe”.

W dniu 23 czerwca 2016 r. ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami, będzie przedmiotem obrad Senackiej Komisji Go-
spodarki Narodowej i Innowacyjności.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
SKARBU PAŃSTWA 
z up. Podsekretarz Stanu 
Filip Grzegorczyk
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Oświadczenie senatora Wiesława Kiliana

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Na portalu „Rynek Zdrowia” ukazał się artykuł podnoszący temat za-

każeń: „Bakterie coraz bardziej lekoodporne – czy jeszcze możemy z nimi 
wygrać?”. Autorzy zwracają uwagę na alarmujące sytuacje na polu za-
każeń w mazowieckich lecznicach wywołane Klebsiella pneumoniae typu 
New Dehli (NDM) – bakterię odporną nawet na działanie antybiotyków 
ostatniej szansy.

Eksperci zauważają, że nie jest to jedyne źródło groźnych zakażeń. 
W związku z brakiem odpowiedniej kontroli zakażeń i analizy sytuacji na 
tym polu dochodzi do efektu rozchodzenia się bakterii pomiędzy kolejnymi 
pacjentami polskich lecznic.

Statystyki wskazują na niepokojącą sytuację w skali kraju – do różnego 
typu zakażeń związanych z opieką zdrowotną dochodzi w 10–20% hospita-
lizacji w Polsce. Wydaje się, że śmiertelność pacjentów – szacuje się, że co 
roku tylko w Polsce umiera z powodu zakażeń związanych z opieką zdrowot-
ną kilkadziesiąt tysięcy osób – jest wystarczającym powodem do podjęcia 
tego tematu w Ministerstwie Zdrowia.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania.

1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje kontrolę funkcjonowania szpital-
nych zespołów kontroli zakażeń i obowiązujących w placówkach procedur?

2. Czy wg Pana Ministra zasadne byłoby podjęcie działań zmierzających 
do usystematyzowania danych dotyczących zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną w skali kraju, tak by umożliwić analizę sytuacji i podjęcie ewen-
tualnych dalszych kroków w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów?

3. Jakie doraźne działania planuje podjąć resort w kwestii szerokiego 
problemu zakażeń wynikających z antybiotykoodporności?

4. Czy w obecnej sytuacji ministerstwo bierze pod uwagę wprowadzenie 
dodatkowego kryterium akredytacyjnego dla placówek, które wykażą się 
pozytywnymi wynikami w ramach kontroli i eliminacji przypadków zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną?

5. Jakie jest stanowisko resortu wobec sugestii ekspertów, aby kłaść 
większy nacisk także na szeroką edukację, zarówno środowisk lekarskich, 
jak i pacjentów, zmierzającą do propagowania dbałości o higienę na każdym 
etapie zdrowotnym?

Z poważaniem 
Wiesław Kilian

Odpowiedź

Warszawa, 2016.07.01

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Wiesława Kiliana pod-

czas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r. w sprawie zakażeń szpital-
nych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
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Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania 
świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń 
zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania – art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.).

Zakażenia szpitalne występują we wszystkich szpitalach, na całym świecie, stano-
wiąc istotne zagrożenie dla zdrowia i życia osób hospitalizowanych. Niezwykle trudno 
jest ocenić rzeczywisty poziom zakażeń szpitalnych, ale przyjmuje się, że dochodzi do 
nich średnio u ok. 10% osób hospitalizowanych. Zakażenia szpitalne można podzielić 
na zakażenia endogenne, dla których źródłem zakażenia jest własna flora bakteryj-
na chorego, oraz zakażenia egzogenne, gdy źródło zakażenia pochodzi ze środowiska 
szpitalnego. Pomimo podejmowania licznych i coraz bardziej złożonych procedur za-
pobiegawczych niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie tego zjawiska. Wynika to 
z charakteru podstawowych czynników, które mają decydujący wpływ na powstawa-
nie zakażeń szpitalnych:

1. Czynniki zależne od stanu pacjenta: wielu chorych ma zaburzenia immunolo-
giczne różnego pochodzenia, mogą być one związane z wiekiem, chorobą podsta-
wową (nowotwory) lub leczeniem preparatami o działaniu immunosupresyjnym.

2. Środowisko szpitalne: pacjenci ulegają kolonizacji już po kilku godzinach poby-
tu w szpitalu (skóra, układ oddechowy i moczowy), drobnoustroje mogą pocho-
dzić ze środowiska szpitalnego (urządzenia sanitarne, sprzęt medyczny, powie-
trze), jak również od innych chorych i personelu.

3. Techniki diagnostyczne i lecznicze: używanie kaniul (wenflonów) dożylnych, 
cewników moczowych, urządzeń do wspomaganego oddychania, endoskopów, 
implantowanych elektrod i urządzeń do wziernikowania stwarza dodatkowe 
drogi wprowadzenia zakażeń.

4. Zaniedbania ze strony personelu: dotyczą one przede wszystkim nieprzestrze-
gania higieny rąk, stosowania niewłaściwych technik sterylizacyjnych, niedo-
kładnego lub niewłaściwego mycia i odkażania sprzętów i pomieszczeń.

Szpitale również różnią się profilem i liczbą posiadanych oddziałów. W związku 
z powyższym, ze względu na zróżnicowanie chorób, z powodu których leczeni są 
pacjenci, występujących u nich czynników ryzyka i zróżnicowania wykonywanych 
procedur medycznych, uzyskane z podmiotów leczniczych dane nie powinny służyć 
przeprowadzaniu oceny i porównaniu występowania zakażeń szpitalnych między 
szpitalami. Powyższe czynniki mają istotny wpływ na bazowe ryzyko szerzenia się 
zakażeń szpitalnych, niezależnie od mających miejsce zaniedbań personelu. Po-
równanie liczby zakażeń szpitalnych pomiędzy różnymi szpitalami, nie będzie sta-
nowiło odzwierciedlenia faktycznej jakości i bezpieczeństwa udzielanych przez nie 
świadczeń.

Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi oraz występowaniem drobnoustrojów alar-
mowych to jeden z priorytetów krajowej i unijnej polityki zdrowotnej, ze względu na 
szczególne znaczenie dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa pacjentów oraz perso-
nelu medycznego. Sytuację prawną w Polsce w zakresie nadzoru epidemiologicznego 
nad zakażeniami szpitalnymi i drobnoustrojami alarmowymi regulują:

∙ ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi;

∙ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy 
czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmo-
wych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. Nr 294, 
poz. 1741);

∙ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji 
członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 746);

∙ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, 
sposobu i częstości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji dzia-
łań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 100, 
poz. 646);
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∙ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu do-
kumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. 
Nr 100, poz. 645).

Wymienione wyżej przepisy prawne określają zasady prowadzenia rejestrów za-
każeń szpitalnych oraz czynników alarmowych, a także szczegółowy sposób sporzą-
dzania raportów o występowaniu tych zakażeń i tryb ich przekazywania państwowym 
powiatowym inspektorom sanitarnym.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń 
szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicz-
nej szpitala, Państwowa Inspekcja Sanitarna zbiera dane służące uzyskaniu wiedzy 
o pojawianiu się i rozpowszechnieniu na terenie województw i kraju poszczególnych 
rodzajów alert patogenów tzn. przede wszystkim czynników alarmowych charaktery-
zujących się lekoopornością, dlatego też stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia 
Raport okresowy zawiera informacje o zakażeniach szpitalnych ograniczone jedynie 
do wybranych czynników zakaźnych tzw. czynników alarmowych.

Należy podkreślić, iż nieodłącznym elementem nadzoru nad zakażeniami szpital-
nymi jest także poziom wykorzystania diagnostyki mikrobiologicznej. Na podstawie 
przedmiotowych danych z raportów stwierdzono, iż pomimo pewnej poprawy, nadal 
utrzymuje się niekorzystne zjawisko zbyt małej liczby badań mikrobiologicznych wy-
konywanych w szpitalach (w 2014 r. wskaźnik ten wynosił 19,5% badań/łóżko/rok, 
tj. 2-krotnie mniej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik ten 
wynosi 50 badań/łóżko/rok). Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim ogra-
niczonym poziomem finansowania szpitali i dostępem do diagnostyki mikrobiologicz-
nej. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje ścisły związek między ilością wykonywanych 
badań mikrobiologicznych, a czułością i efektywnością systemu kontroli zakażeń 
szpitalnych, należy podjąć wszelkie możliwe działania w celu zwiększenia zakresu 
wykorzystania diagnostyki mikrobiologicznej w szpitalach. Pozwoli to na wczesne, 
skuteczne rozpoznanie ewentualnego zagrożenia i eliminowanie najgroźniejszych 
czynników biologicznych przyczyniając się do zmniejszenia występowania zakażeń 
szpitalnych.

Należy więc wyraźnie podkreślić, iż waga problemu zakażeń szpitalnych jest nie do 
przecenienia, zarówno z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, jak 
również obniżenia kosztów związanych z hospitalizacją, poprzez prowadzenie właści-
wego nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego.

Na przestrzeni ostatnich lat wybijającym się problemem w obszarze zakażeń szpi-
talnych jest narastająca lawinowo liczba ognisk wywołanych Clostridium difficile oraz 
przypadków zakażeń, w tym ognisk, wywołanych pałeczkami Enterobacteriaceae, 
szczególnie Klebsiella pneunoniae NDM-1.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce pałeczek Enterobactoriaceae 
(zwłaszcza Klebsiella pneumoniae) wytwarzających ß-laktamazy typu KPC, pojawie-
niem się w Polsce szczepów wytwarzających ß-laktamazy MBL, szczepów wytwarza-
jących MBL-NDM-1 oraz ß-laktamazy typu QXA-48 (napływających ostatnio do wielu 
krajów UE), wymagane jest podejmowanie natychmiastowych działań zapobiegają-
cych ich rozprzestrzenianiu się.

Występowanie licznych mechanizmów oporności w szczepach KPC, MBL i OXA-48 
powoduje, że szczepy te nagminnie wykazują wielooporność (MDR – Multi Drug Resi-
stance) lub rozszerzoną wielooporność (XDR – Extensive Drug Resistance). Pojawiają 
się również doniesienia o izolowaniu szczepów opornych na wszystkie dostępne anty-
biotyki (PDR – Pan Drug Resistance).

Klebsiella pneumoniae NDM-1 (New Delhi Metallo – ß-lactamases) po raz pierwszy 
pojawiły się w 2010 w Szwecji, u pacjenta, który wcześniej był hospitalizowany w In-
diach, a także we Francji, Holandii, Niemczech. Szczepy NDM-1 są wysoce oporne na 
antybiotyki. Pierwszy przypadek infekcji szczepem NDM-1 w Polsce zidentyfikowano 
w 2012 r. w szpitalu w Poznaniu. Następnie szczep ten pojawiał się w innych szpi-
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talach w kraju wywołując największą jak dotąd epidemię wśród pacjentów hospi-
talizowanych w kilkudziesięciu szpitalach znajdujących się na terenie województwa 
mazowieckiego.

Klebsiella pneumoniae jest rodzajem Gram-ujemnej bakterii, która może powodo-
wać różnego rodzaju zakażenia szpitalne, w tym zapalenie płuc, zakażenia krwi, ran 
lub zakażenia miejsca operowanego i zapalenie opon mózgowych. Klebsiella może 
wytwarzać karbapenemazy, w tym typ NDM należący do grupy patogenów bakteryj-
nych dysponujących jednym z najniebezpieczniejszych z dotychczas rozpoznanych 
mechanizmów oporności na antybiotyki. Klebsiella jest normalnie obecna w ludzkich 
jelitach (gdzie nie powoduje choroby). Występuje również w ludzkim kale. Zagrożenia 
związane z pojawieniem się Szczepu Klebsiella pneumoniae NDM wynikają z moż-
liwości wystąpienia zarówno pełnej oporności na wszystkie dostępne antybiotyki, 
co zostało potwierdzone w badaniach wykonanych w laboratoriach mikrobiologicz-
nych, jak i szybkiej transmisji wśród leczonych w szpitalu (domach opieki, zakładach 
rehabilitacyjnych) pacjentów, jak i łatwej transmisji genów oporności kodujących 
NDM do innych drobnoustrojów powodujących częste zakażenia w całej populacji 
np. Escherichia coli.

Główne przedsięwzięcia wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia to:
– laboratoria mikrobiologiczne wykonujące badania na użytek podmiotów wykonują-

cych działalność leczniczą powinny bezwzględnie wdrożyć do rutynowej diagnosty-
ki mikrobiologicznej procedury oznaczania wrażliwości pałeczek Gram-ujemnych 
na karbapenemy, w tym wykrywania KPC i MBL u Enterobacteriaceae,

– w przypadku podejrzenia izolacji szczepu Enterobacteriaceae wytwarzającego 
KPC lub inną karbapenemazę konieczne jest niezwłoczne powiadomienie zespo-
łu ds. zakażeń szpitalnych o istniejącym podejrzeniu, wdrożenie izolacji chorego 
(izolacja kontaktowa),

– w przypadku potwierdzenia wykrycia szczepu wytwarzającego KPC lub inną 
karbapenemazę zaleca się niezwłoczną izolację chorego zakażonego lub skolo-
nizowanego, niezwłoczne przeprowadzenie badania przesiewowego polegającego 
na pobraniu wymazów okołoodbytniczych u pacjentów przebywających na tym 
samym oddziale co pacjent zakażony lub skolonizowany lub będący pod opie-
ką tego samego personelu oraz przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego, 
a także niezwłoczne zgłoszenie wykrycia szczepu wytwarzającego KPC lub inne 
karbapenemazy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

– izolacja kontaktowa pacjenta ze szczepem wytwarzającym KPC lub inne kar-
bapenemazy, która obejmuje zakładanie przed wejściem na salę jednorazo-
wych rękawiczek i jednorazowego fartucha ochronnego, zdejmowanie ubrania 
ochronnego tuż przed wyjściem lub tuż po wyjściu z sali, bezwzględne przestrze-
ganie zasad antyseptyki rąk przy zastosowaniu środka alkoholowego po zdjęciu 
ubrania ochronnego, wydzielenie osobnego sprzętu medycznego wymienianego 
między pacjentami oraz dekontaminacja sprzętu, który będzie stosowany u in-
nych pacjentów, umieszczenie pacjenta w osobnej sali z węzłem sanitarnym, 
kontrolowane opuszczanie sali przez pacjenta na wykonywane badania, wydzie-
lenie osobnego personelu pielęgniarskiego do pielęgnacji pacjenta ze szczepem 
KPC lub wytwarzającego inne karbapenemazy, w przypadku większej liczby pa-
cjentów zakażonych lub nosicieli szczepu wytwarzającego KPC lub inne karba-
penemazy stosuje się izolację grupową,

– zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych prowadzi stałe monitorowanie przestrze-
gania zasad izolacji kontaktowej oraz innych procedur zapobiegających rozprze-
strzenianiu się szczepów wytwarzających KPC lub inne karbapenemazy. W przy-
padku wypisywania do domu, zakładu opieki długoterminowej lub przenoszenia 
do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą pacjenta ze szczepem 
wytwarzającym KPC lub inne karbapenemazy w jego karcie informacyjnej, w ru-
bryce „rozpoznania” należy bezwzględnie umieścić informację o stwierdzeniu 
zakażenia lub kolonizacji takim szczepem,

– nie należy stosować antybiotyków w przypadku jedynie kolonizacji. Powyższe 
informacje są zawarte w zaleceniach Ministra Zdrowia dotyczących postępowa-
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nia w przypadku zachorowań i sporadycznych ognisk epidemicznych wywoła-
nych przez Gram-ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae i dostępne na 
stronie internetowej pod następującymi adresami:
http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/kpc-20120713.pdf oraz
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/1_zaleceniaogniskepi 
d_20120717.pdf

Odnośnie do Clostridium difficile w ostatnich latach obserwuje się wzrost zaka-
żeń szpitalnych wywołanych przez te wielolekooporne bakterie, co stanowi dodatkowe 
zagrożenie dla pacjentów i świadczeniodawców. Gram-dodatnie beztlenowe laseczki 
Clostridium difficife stanowią główny czynnik etiologiczny rzekomobłoniastego zapale-
nia jelita grubego i biegunek po antybiotykoterapii oraz nieswoistego zapalenia jelit. 
Powyższe objawy wywołują m.in. szczepy C. difficile wytwarzające toksynę A i/lub 
B. Czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia jest stosowanie antybiotyków o szerokim 
spektrum działania, wzrost liczby pacjentów z obniżoną odpornością, wiek powyżej 
65. roku życia, pobyty w szpitalu oraz kolonizacja szczepami Clostridium difficile.

Ze względu na stale rosnącą ilość zachorowań, a także ze względu na ciężkość ich 
przebiegu oraz oporność na stosowane leczenie i rosnącą śmiertelność ważne jest, aby 
każdy szpital miał możliwość wykonania badań w kierunku Clostridium difficile, a dia-
gnostyka w tym kierunku powinna być wykonana u wszystkich pacjentów z biegunką, 
u których występują czynniki ryzyka. Ważne jest także, aby działania podejmowane 
w sytuacji rozpoznania ogniska epidemicznego miały charakter wielokierunkowy, ko-
ordynowany przez zespół „zadaniowy”. Powołanie szpitalnego zespołu ds. wygaszania 
ogniska epidemicznego C. difficile predysponuje koordynowanie i monitorowanie dzia-
łań w przedmiotowym zakresie. Istotne jest, aby w skład zespołu weszli przedstawicie-
le: zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych, oddziału objętego ogniskiem, personelu 
laboratorium mikrobiologicznego, przedstawiciele służb pomocniczych odpowiedzial-
nych za sprzątanie oddziału. Zespół powinien posiadać kompetencje do wprowadzania 
zmian koniecznych do wygaszenia ogniska epidemicznego, jak monitorowanie nowych 
zachorowań, przedstawianie propozycji wygaszania ogniska epidemicznego, ocena 
możliwości szybkiej diagnostyki zachorowań, edukacja personelu, oraz weryfikacja 
procedur i zaleceń obowiązujących w szpitalu. Podjęte działania w powyższym zakresie 
mogą przyczynić się do zmniejszenia występowania tego patogenu w szpitalu, który 
charakteryzuje się zwiększonym potencjałem chorobotwórczym i epidemicznym, a jego 
eradykacja ze środowiska szpitalnego u skolonizowanych pacjentów jest trudna.

Z analizy raportów rocznych za 2014 r. wynika, iż Clostridium difficile jest w ostat-
nich trzech latach najczęstszym czynnikiem alarmowym zgłaszanym w ogniskach 
epidemicznych zakażeń szpitalnych. Od 2012 r. zaznaczył się trend wzrostowy wystę-
powania tego patogenu w podmiotach leczniczych – zarejestrowano 82 ogniska epide-
miczne co stanowiło 27% wszystkich ognisk, w roku 2013 zarejestrowano 112 ognisk 
co stanowiło 28,4% ognisk ogółem, zaś w 2014 r. zgłoszone zostały ogniska epidemicz-
ne w liczbie 124 co stanowiło 31% wszystkich zgłoszonych ognisk. Z wstępnych da-
nych wynika, że procentowy udział ognisk wywołanych Clostridium difficile w 2015 r. 
jest jeszcze większy niż w latach ubiegłych.

W odpowiedzi na niekorzystną sytuację epidemiologiczną związaną z narastaniem 
liczby przypadków osób objętych ogniskami zakażeń wywołanych przez Clostridium dif-
ficile w polskich szpitalach, Krajowy Konsultant w dziedzinie Mikrobiologii Klinicznej 
w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym zarówno w 2014 r. jak i 2015 r. 
podjęli inicjatywę i zorganizowali warsztaty szkoleniowe dedykowane członkom ze-
społów kontroli zakażeń szpitalnych, przedstawicielom szpitali, a także Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej z terenu całego kraju. Podczas warsztatów przedstawiona została 
sytuacja epidemiologiczna tych zakażeń w Polsce oraz metody diagnostyczne i proce-
dury wygaszania ognisk epidemicznych w przedmiotowym zakresie. Zaprezentowano 
także działania zmierzające do ograniczenia zakażeń związanych z opieką zdrowotną 
i opornością na antybiotyki, a także monitorowania i szybkiego rozpoznawania bak-
teryjnych zakażeń.

Najwięcej zachorowań obserwuje się wśród osób powyżej 75. roku życia, stanowią-
cych grupę podwyższonego ryzyka zakażeniem Clostridium difficile.
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Podkreślenia wymaga fakt, iż w polskich szpitalach narasta problemem lekoopor-
ności drobnoustrojów na dostępne antybiotyki, a także wzrost liczby pacjentów zaka-
żonych patogenami wielolekoopornymi, trudnymi do wyeliminowania ze środowiska 
szpitalnego. Powyższe zagrożenia zdrowotne zarówno dla pojedynczego pacjenta jak 
również zdrowia publicznego wymagają skoordynowanych działań zmierzających do 
ograniczenia zakażeń związanych z opieką zdrowotną i opornością na antybiotyki, 
a także monitorowania i szybkiego rozpoznawania bakteryjnych zakażeń.

Zakażenia szpitalne stanowią wyzwanie dla współczesnej medycyny, a zrozumie-
nie ważności tej problematyki przez personel podmiotów leczniczych poprzez bieżący 
monitoring czynników alarmowych, prowadzenie kontroli wewnętrznej, ustawiczne 
szkolenia personelu pozwolą zminimalizować ryzyko zakażeń pacjentów i personelu, 
a tym samym podnieść jakość usług medycznych w szpitalach. Istotną rolę w przed-
miotowym zakresie pełnią zespoły kontroli zakażeń szpitalnych.

W związku z rozprzestrzenieniem się lekoopornych patogenów Główny Inspektorat 
Sanitarny we współpracy z Krajowym Konsultantem w dziedzinie Mikrobiologii Lekar-
skiej rozpoczął prace związane w szczególności z:

– przygotowaniem nowej listy czynników alarmowych zawartych w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmo-
wych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz noweliza-
cją tego rozporządzenia,

– nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w spra-
wie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzo-
rów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych 
czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń,

– przygotowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia na podstawie upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w którym zostaną 
określone szczegółowe metody zapobiegania szerzenia się czynników alarmo-
wych, w tym Klebsiella pneumoniae NDM-1.

Działania na szczeblu ogólnokrajowym podejmowane na rzecz zapobiegania leko-
oporności i zakażeniom szpitalnym realizowane są w ramach Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków. W ramach działań programu odbywało się m.in. nieustanne 
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, co zaowocowało gotowością na-
szego kraju do natychmiastowego reagowania na zagrożenia ze strony bakteryjnych 
patogenów inwazyjnych i antybiotykoopornych. Pozwoliło to również na wprowadzenie 
w wielu obszarach zdrowia publicznego nowych regulacji, w szczególności dotyczą-
cych monitorowania mikrobiologicznego zakażeń inwazyjnych, kontroli lekooporno-
ści, nadzoru nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną i polityką antybiotyko-
wą w podmiotach leczniczych. Badania punktowe występowania zakażeń szpitalnych 
prowadzone w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków prowadzone 
w polskich szpitalach wskazują, że zakażenia szpitalne występują u około 6% cho-
rych, co daje roczną liczbę 480 tys. zakażeń szpitalnych (według danych Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Polsce rocznie jest 
hospitalizowanych ok. 8 mln pacjentów).

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, którego podstawą prawną realizacji 
jest art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), 
jest programem zawierającym wszystkie niezbędne elementy w obszarze medycyny 
dla realizacji tzw. międzysektorowego mechanizmu zgodnie z dyrektywą Komisji Eu-
ropejskiej i służącym koordynacji wdrażania krajowej strategii zapobiegania antybio-
tykooporności. Program jest realizowany w celu wypełnienia Council Recommenda-
tion of 15 November 2001 on the prudent use ofthe antimicrobial agents in the human 
medicine (Official Journal of the European Communities, 2002/77/EC), Council Re-
commendation of 9 June 2009 on patient safety, including the prevention and control 
of healthcare associated infections (2009/C 151/01) (Official Journal of the European 
Union C 151/1), a także zaleceń Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania 
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Chorób, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nowa 
edycja programu (na lata 2016–2020) ma na celu doprowadzenie do ograniczenia za-
każeń związanych z opieką zdrowotną i oporności na antybiotyki, a także uzyskanie 
pogłębionej wiedzy na temat etiologii i epidemiologii bakteryjnych zakażeń inwazyj-
nych, zwłaszcza tych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, co jest niezwy-
kle istotne w aspekcie zdrowia publicznego naszego kraju.

W ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków podejmowane są następu-
jące działania mające zapobiegać zakażeniom szpitalnym i oporności na antybiotyki.

1. Opracowywane są rekomendacje dotyczące profilaktyki diagnostyki i terapii 
zakażeń. Aktualnie na stronie internetowej NPOA umieszczonych jest 19 reko-
mendacji.

2. Prowadzone są od 2008 r. badania punktowe występowania zakażeń szpital-
nych. Mają one na celu zweryfikowanie ilu pacjentów otrzymuje antybioty-
ki a także u ilu pacjentów występują zakażenia szpitalne. W okresie dwóch 
ostatnich lat w badaniu wzięło udział odpowiednio w 2014 r. 112 szpitali, 
a w 2015 r. 160 szpitali. W efekcie badaniami objęto ponad 52 tys. pacjentów. 
Badania punktowe pozwalają na scharakteryzowanie głównych problemów 
polskich szpitali dotyczących zakażeń szpitalnych i ukierunkowanie działań 
profilaktycznych na najbardziej zapalne obszary. Pierwszy raport z badań 
punktowych został przedstawiony w 2012 roku, drugi będzie przedstawiony 
w 2016 r.

3. Przy współpracy z pionem sanitarnym opracowywane są zalecania dotyczące 
sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu szczególnie niebezpiecznych drob-
noustrojów. Prowadzone są szkolenia:
a) dla zespołów kontroli zakażeń szpitalnych i szpitalnych zespołów ds. anty-

biotykoterapii,
b) dotyczące profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń szpitalnych w Oddzia-

łach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w każdym województwie z udziałem 
konsultantów wojewódzkich.

4. Prowadzona jest stała współpraca ze szpitalami w zakresie wdrażania progra-
mów kontroli zakażeń szpitalnych i racjonalnej antybiotykoterapii. W ramach 
współpracy prowadzone są warsztaty na terenie szpitali, w których do tej pory 
udział wzięło blisko 100 szpitali.

Na realizację Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w 2016 r. została de-
dykowana kwota w wysokości 1 500 000 zł, w tym:

∙ na działalność edukacyjną zaplanowano 564 000 zł,
∙ na monitorowanie zużycia antybiotyków zaplanowano 30 000 zł,
∙ na monitorowanie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje lekooporne i po-

zaszpitalne zakażenia inwazyjne zaplanowano kwotę 790 400 zł,
∙ na upowszechnianie wyników i współpracę krajową i międzynarodową zaplano-

wano 115 600 zł.
W kolejnych latach na realizację programu planowane są środki w wysokości: 

2017 r. – 2100000 zł, 2018 r. – 2200000 zł, 2019 r. – 2300000 zł, a w roku 2020 – 
2150000 zł. Ponadto informuję, że standardy akredytacyjne wydane na podstawie 
art. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.) określają wymagania w zakresie monitorowa-
nia i kontroli zakażeń. W przypadku szpitali, w zakresie prowadzenia działań redu-
kujących ryzyko zakażeń oceniane jest między innymi: efektywne mycie i dezynfekcja 
rąk, sposób dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych i sprzętu użytkowego, sposób 
dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, zastosowanie środków ochrony osobi-
stej, prowadzenie szczepień personelu i szkoleń, wdrożenie programu monitorowania 
zakażeń oraz analizy szczepów wieloopornych.

Wymagania te określają przepisy:
1. obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie stan-

dardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 24),
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2. obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stan-
dardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury za-
biegowe i operacyjne (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 67).

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Jarosław Pinkas
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W oficjalnej odpowiedzi Ministra Zdrowia (z dnia 12.05.2016 r. 

ZPM.070.5.2016) na oświadczenie wskazano, iż sprawy dotyczące konkret-
nie procedury orzekania o niezdolności do pracy, w tym także wymagań 
kwalifikacyjnych wobec lekarzy orzeczników etc., znajdują się w gestii Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym kieruję do Pani 
Minister poniższe oświadczenie.

W zakresie kompetencji wykonywania zawodu lekarza wskazuje się 
m.in. na wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich, a wśród nich – orzeczeń 
o niezdolności do pracy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcje ta-
kie pełnią lekarze orzecznicy i komisje lekarskie, których głównym zada-
niem jest orzekanie o niezdolności do pracy w celu ustalania uprawnień od 
świadczeń przyznawanych na podstawie stwierdzenia niezdolności do pra-
cy i samodzielnej egzystencji (aspekty te reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst 
jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227) oraz rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do 
pracy (DzU nr 273, poz. 2711).

Pomimo ścisłych regulacji prawnych, jak i sprecyzowanych standar-
dów orzecznictwa lekarskiego ZUS, często zgłaszają się do mnie interesanci 
wskazujący na zaniedbania formalne w procesie orzekania o niezdolności 
do pracy, tj. podczas bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w sto-
sunku do której ma zostać wydane orzeczenie, bądź wskazujący na brak 
wiedzy dotyczącej standardów tych badań lub też na specjalizację lekarza 
nieadekwatną do analizowanego schorzenia. Pomimo że sprawowane są 
różne formy kontroli nad prawidłowością stosowania zasad orzecznictwa 
o niezdolności do pracy przez lekarzy i komisje lekarskie, nie ulega redukcji 
liczba odwołań w kontekście nieprawidłowości formalnych.

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o zwrócenie uwagi na powyższy 
problem, szczególnie w kontekście specjalizacji lekarzy orzeczników/ człon-
ków komisji lekarskiej ZUS, często nieadekwatnej do schorzenia będącego 
podstawą składanego wniosku. Zgodnie z ustawą komisja wydaje decyzje 
na podstawie dokumentacji medycznej, jednakże fakt, iż finalnie orzeka le-
karz tytułujący się ukończeniem studiów medycznych, ale niebędący specja-
listą w konkretnej dziedzinie, dla wielu wnioskodawców stanowi podstawę 
do odwołania się od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia społecz-
nego. W moim mniemaniu należy podjąć kroki w celu redukcji czynników 
powodujących wątpliwości dotyczące omawianego orzecznictwa.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Odpowiedź 
MINISTRA RODZINY, PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 7 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatorskim złożonym podczas 19. posiedzenia Senatu 

RP w dniu 9 czerwca br. przez senatora Andrzeja Kobiaka, w sprawie funkcjonowania 
systemu orzecznictwa lekarskiego uprzejmie informuję, iż przedmiotowe oświadczenie 
przekazałem na ręce Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z prośbą o zajęcie 
stanowiska wobec poruszanych kwestii.

W załączeniu przekazuję wyjaśnienia, jakie otrzymałem w przedmiotowej sprawie 
od Prezesa ZUS.

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER 
z up. Marcin Zieleniecki 
Podsekretarz Stanu

Stanowisko 
PREZESA 
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Warszawa, 6 lipca 2016 r.

Pan 
Marcin Zieleniecki 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Ministra z 23 czerwca 2016 r. znak: DUS.

II.0702.5.2016.DK, przy którym zostało przekazane oświadczenie złożone przez Pana 
Senatora Andrzeja Kobiaka na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r., 
uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnoszące się do zagadnień pod-
niesionych w wymienionym oświadczeniu zostało przekazane do Pana Ministra w pi-
śmie Pani Doroty Bieniasz – Członka Zarządu Zakładu z dnia 24 maja 2016 r. (znak: 
991800/070 – 10/2016 A, w związku z korespondencją z dnia 19 maja 2016 r., znak: 
DUS.II.0702.3.2016.MJ, przy której zostało przesłane oświadczenie tej samej treści, 
złożone przez Pana Senatora Andrzeja Kobiaka na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 
20 kwietnia 2016 r.

Ponownie uprzejmie wyjaśniam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje za-
dania związane z orzekaniem dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubez-
pieczeń społecznych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z 17 grudnia 
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1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 powołanego aktu prawnego, nie-
zdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy 
zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdol-
ności do pracy po przekwalifikowaniu.

Podkreślenia wymaga, że dla przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności 
do pracy nie wystarczy samo rozpoznanie choroby lub chorób, ale konieczne jest 
ustalenie, czy w ich następstwie istnieje naruszenie sprawności organizmu, które 
powoduje utratę zdolności do pracy zarobkowej. W związku z tym każdy ubezpie-
czony podlega indywidualnej ocenie, a obok oceny stopnia naruszenia sprawności 
organizmu uwzględniane są inne okoliczności wymienione w art. 13 ust. 1 pkt 2) 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – wykształce-
nie, posiadane kwalifikacje, charakter dotychczas wykonywanej pracy. W postępo-
waniu orzeczniczym lekarze orzecznicy i komisje lekarskie korzystają z dokumentacji 
wytworzonej i gromadzonej przez lekarzy leczących oraz wyników badań wykonanych 
dla celów diagnostyczno-leczniczych. Przy ocenie niezdolności do pracy lekarz orzecz-
nik i komisja lekarska zobowiązani są uwzględnić wszystkie schorzenia, z powodu 
których jest leczona osoba ubezpieczona oraz dokonać łącznej oceny ich następstw, 
powodujących naruszenie sprawności organizmu. Rzadko zdarza się, aby przyczyną 
niezdolności do pracy były następstwa jednego schorzenia, a więc w rozpatrywaniu 
indywidualnej sprawy nie wystarczy nawet wysokospecjalistyczna wiedza z jednej 
tylko dziedziny medycyny.

Uprzejmie wyjaśniam, że wszyscy zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych lekarze orzecznictwa lekarskiego spełniają wymagania określone w obowiązują-
cych przepisach prawa, tj. w §11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 
14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273, 
poz. 2711 z późn. zm.) oraz posiadają niezbędne do orzekania kwalifikacje – są specja-
listami w zakresie tych dziedzin medycyny, które dotyczą schorzeń będących najczęst-
szą przyczyną niezdolności do pracy. Niezależnie od posiadanej specjalizacji, lekarze 
orzekający w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w ramach prowadzonych szkoleń 
są odpowiednio przygotowani do orzekania o niezdolności do pracy. Istnieje też moż-
liwość zlecania w postępowaniu orzeczniczym dodatkowych opinii lekarzy konsultan-
tów lub psychologów, badań dodatkowych lub nawet obserwacji szpitalnej.

W celu poprawy ujednolicenia orzekania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
zostały opracowane i przekazane do stosowania przez lekarzy orzekających stan-
dardy orzecznicze, wskazujące sposób podejścia i metodę prawidłowej oceny stanu 
zdrowia, stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz zdolności do wykonywania 
pracy zarobkowej.

Pragnę podkreślić, że zarówno obowiązujące przepisy jak i wewnętrzne regulacje 
przyjęte w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zapewniają właściwy nadzór nad dzia-
łalnością lekarzy orzeczników i komisji lekarskich. Orzeczenia lekarzy orzeczników 
i komisji lekarskich podlegają kontroli w ramach zwierzchniego nadzoru, jaki sprawu-
ję nad wykonywaniem orzecznictwa lekarskiego. Nadzór ten obejmuje m.in. kontrolę 
prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy 
przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie. Bezpośredni nadzór nad działalnością 
lekarzy orzeczników w oddziałach Zakładu wykonuję za pośrednictwem głównego le-
karza orzecznika, który dokonuje kontroli orzeczeń lekarzy orzeczników pod wzglę-
dem merytorycznym i formalnym. Jeżeli główny lekarz orzecznik ma zastrzeżenia do 
wydanego orzeczenia – zgłasza zarzut wadliwości. Osoba ubiegająca się o świadczenie 
może również wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika. W takich przypad-
kach sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia przez komisje lekarską i orzeczenie 
tej komisji stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń. Istnieje zatem 
dodatkowa kontrola orzeczeń lekarzy orzeczników przez komisje lekarskie.

Ustalenia orzecznicze dokonane przez lekarzy orzekających w postępowaniu pro-
wadzonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają także kontroli sądowej. 
Orzeczenie lekarza orzecznika (od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego 
nie zgłoszono zarzutu wadliwości) albo orzeczenie komisji lekarskiej stanowi podsta-
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wę do wydania decyzji w sprawie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. Od tej 
decyzji osoba zainteresowana ma prawo odwołania się do sądu – w terminie i według 
zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Liczba odwołań wnoszonych do sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
wydanych na podstawie orzeczeń lekarskich (w sprawach, w których odwołanie doty-
czyło ustaleń orzeczniczych) systematycznie maleje:

– w 2013 r. – wniesiono 36.827 odwołań,
– w 2014 r. – wniesiono 34.945 odwołań,
– w 2015 r. – wniesiono 27.646 odwołań.
Uprzejmie wyjaśniam, że odniesienie się do indywidualnych przypadków wska-

zanych w wystąpieniu Pana Senatora Andrzeja Kobiaka dotyczących „(...) zaniedbań 
formalnych w procesie orzekania o niezdolności do pracy” wymaga podania danych 
identyfikacyjnych osób, których informacja ta dotyczy. Umożliwi to podjęcie kontroli 
postępowań związanych z wydaniem tym osobom orzeczeń w sprawach świadczeń 
z tytułu niezdolności do pracy, w trybie zwierzchniego nadzoru jaki sprawuję nad wy-
konywaniem orzecznictwa lekarskiego.

Przekazując powyższe wyjaśnienia jednocześnie zapewniam Pana Ministra, że 
wszystkie zastrzeżenia odnoszące się do pracy lekarzy orzekających w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych są traktowane przeze mnie z najwyższą uwagą i starannością, 
a indywidualne skargi szczegółowo wyjaśniane.

Z wyrazami szacunku 
 
Gertruda Uścińska
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym działania Prokuratury Rejonowej 

w Sokołowie Podlaskim w postępowaniach o sygnaturach akt DS. 283/14/D; 
DS. 641/15/Spc; DS. 210/15/D. Wyżej wymienione postępowania dotyczy-
ły serii kradzieży sprzętu rolniczego, do których doszło na terenie powiatu 
sokołowskiego. Postępowania te były umarzane w niektórych przypadkach 
po niespełna miesiącu. Wspomnieć należy, że wymienione postępowania to 
tylko mały ułamek zdarzeń polegających na kradzieży maszyn rolniczych 
w pierwszej połowie roku 2015 na terenie podległym jurysdykcji prokuratury 
w Sokołowie Podlaskim.

Czy według Pana Ministra słuszne było umorzenie postępowania po tak 
krótkim śledztwie? Czy w związku z innymi tego typu zajściami nie zacho-
dziły przesłanki do ponownego wszczęcia postępowania?

Z poważaniem 
Maria Koc

Stanowisko 
DYREKTORA BIURA 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

Pan 
Przemysław Funiok 
Dyrektor Biura Prezydialnego 
Prokuratura Krajowa

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

Stanisława Karczewskiego, z dnia 15 czerwca 2016 r. nr BPS/043-19-381/16, przesy-
łające tekst oświadczenia złożonego przez senator Marię Koc podczas 19. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi Marszałkowi Senatu RP oraz skierowa-
nie kopii odpowiedzi do Departamentu Spraw Parlamentarnych oraz Obsługi Rad, 
Zespołów i Pełnomocników w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z poważaniem 
 
Marek Łukaszewicz
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 13.07.2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 15 czerwca 2016 r., nr BPS/043- 
-19-381/16 oświadczenie złożone przez Panią Senator Marię Koc podczas 19. po-
siedzenia Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r,, uprzejmie informuję, iż w celu zwery-
fikowania wskazanych w oświadczeniu okoliczności Prokurator Okręgowy w Siedl-
cach, stosownie do uprawnień wynikających z §73 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania 
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 508), 
w ramach kontroli służbowej, dokonał badania akt postępowań przygotowawczych 
o sygn. Ds 283/14/D; Ds 210/15/D oraz Ds 641/15/Spc zawisłych w Prokuraturze 
Rejonowej w Sokołowie Podlaskim.

Analiza akt sprawy o sygn. Ds 283/14/D wskazała, iż przedmiotowe postępowa-
nie przygotowawcze, prowadzone w formie dochodzenia wszczętego postanowieniem 
z dnia 8 kwietnia 2014 r., dotyczyło zaistniałej w nocy z dnia 6/7 kwietnia 2014 r. 
w (…) kradzieży ciągnika rolniczego o wartości 45.000 zł na szkodę Z.M. oraz ciągnika 
rolniczego o wartości 25.000 zł na szkodę G.T.

Z ustaleń postępowania wynika, iż ciągnik należący do Z.M. został skradziony 
z nieogrodzonego podwórka, a w chwili zdarzenia kluczyki znajdowały się w stacyjce. 
Zarówno pokrzywdzony, jak i sąsiedzi nie słyszeli podejrzanych odgłosów, nikogo tak-
że nie podejrzewają o dokonanie kradzieży.

Także ciągnik skradziony na szkodę G.T. był pozostawiony z kluczykami w stacyj-
ce na niezamieszkałej posesji, usytuowanej w pobliżu domu pokrzywdzonego.

W wyniku przeprowadzonych na miejscu zdarzeń oględzin ujawniono ślady bież-
ników opon, które wskazały, iż ciągniki zostały wypchnięte z posesji, następnie uru-
chomione i po przejechaniu drogą gruntową w kierunku (…) zostały wprowadzone na 
samochód ciężarowy.

W toku dochodzenia przejrzano zabezpieczony zapis z monitoringu, rozpytano 
mieszkańców (…), dokonano przeglądu ofert sprzedaży ciągników na portalu Allegro, 
zaś informację o zdarzeniu rozpowszechniono w Zespole Dzielnicowych.

Podjęte przez organy ścigania działania nie doprowadziły do odzyskania skradzio-
nych ciągników i ustalenia sprawcy lub sprawców przestępstwa.

Wobec powyższego postanowieniem z dnia 30 maja 2014 r. dochodzenie zostało 
umorzone, na podstawie art. 322 §1 k.p.k., wobec niewykrycia sprawców kradzieży. 
Pokrzywdzeni nie skorzystali z ustawowego uprawnienia i nie zaskarżyli końcowego 
orzeczenia wydanego w przedmiotowej sprawie.

Natomiast dochodzenie o sygn. Ds 210/15/D zostało wszczęte przez Policję – po-
stanowieniem z dnia 16 marca 2015 r. – w sprawie kradzieży m.in. dwóch ciągników 
o wartości 45.000 zł na szkodę P.U.

Ciągniki z kluczykami pozostawionymi w stacyjkach zostały skradzione z garażu 
zamykanego od wewnątrz na tzw. skobel.

Pokrzywdzony, zamieszkujący na tej samej posesji, niczego podejrzanego nie za-
obserwował i nikogo nie podejrzewał o dokonanie kradzieży. Także sąsiedzi niczego 
niepokojącego nie zauważyli.

W toku oględzin, przeprowadzonych po 2 godzinach od zgłoszenia przestępstwa, 
nie ujawniono śladów kryminalistycznych nadających się do dalszych badań. W wyni-
ku penetracji terenu wokół miejscowości (…), w tym dróg gruntowych i leśnych, a tak-
że obszarów leśnych, nie ujawniono skradzionego mienia ani śladów mogących przy-
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czynić się do ustalenia sprawców lub miejsca przechowywania ciągników. Oględzi-
ny zapisu zabezpieczonego z monitoringu zainstalowanego w prywatnej firmie osoby 
trzeciej, mającej siedzibę w (…), pozwoliły na ujawnienie obrazu przemieszczających 
się o godzinie 1:36:54 i 1:37:07 świateł w kierunku (…). Zapis nie pokazuje jednak 
sylwetek pojazdów, a jedynie świetlne punkty oświetlenia. W toku dochodzenia doko-
nano także sprawdzenia zapisów z monitoringu miejskiego w (…). Powyższe działania 
wykazały, że nie zostały na nim zarejestrowane skradzione ciągniki. Rozpytano nadto 
mieszkańców sąsiednich miejscowości, którzy nie dysponowali wiedzą na temat zda-
rzenia i sprawców kradzieży.

W dniu 19 maja 2015 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podla-
skim zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 322 §1 
k.p.k. wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. Odpis postanowienia został dorę-
czony pokrzywdzonemu, który nie wniósł środka odwoławczego.

Natomiast postępowanie przygotowawcze o sygn. Ds 641/15/Sp(c) było prowa-
dzone w formie śledztwa, wszczętego postanowieniem Prokuratora Rejonowego w So-
kołowie Podlaskim z dnia 29 września 2015 r., w sprawie zaistniałej w nocy z dnia 
23/24 września 2015 r. kradzieży ładowarki teleskopowej o wartości ok. 140.000 zł 
na szkodę T.K., ciągnika rolniczego o wartości 120.000 zł na szkodę J.U. i usiłowania 
kradzieży sprzętu rolniczego na szkodę A.W.

Z materiałów śledztwa wynika, iż kradzież ładowarki teleskopowej W.K. zgłosił 
w dniu 24 września 2015 r. o godz. 3:50, a o godz. 4:40 przeprowadzono czynności 
procesowe na miejscu zdarzenia, w trakcie których zabezpieczono fragment rurki me-
talowej z kluczem francuskim. Pojazd skradziono z podwórka pokrzywdzonego, wyj-
mując betonowe przęsła w ogrodzeniu. W momencie kradzieży kluczyki znajdowały 
się w stacyjce.

Tej samej nocy pomiędzy godz. 2:15 a godz. 7:00 dokonano także zaboru ciągnika 
rolniczego należącego do J.U. Pojazd skradziono z terenu posesji, a kluczyki znajdo-
wały się w stacyjce. W toku oględzin przeprowadzonych trzy godziny od dokonania 
zgłoszenia o zdarzeniu zabezpieczono kłódkę oraz w odległości około 30 metrów od 
bramy puszkę po piwie z fragmentarycznymi śladami linii papilarnych.

W toku postępowania przygotowawczego rozpytano mieszkańców miejscowości, 
ustalając, iż jeden z nich widział przemieszczającą się ładowarkę teleskopową bez włą-
czonych świateł. Ładowarką jechało dwóch nieznanych mu mężczyzn. W wyniku pene-
tracji terenu ujawniono ślady bieżnika opon świadczące, że ładowarka i ciągnik zostały 
załadowane na samochód ciężarowy. Zabezpieczono także trzy niedopałki papierosów.

W nocy z dnia 23/24 września 2015 r. miało miejsce również usiłowanie kradzie-
ży sprzętu rolniczego na szkodę A.W. Sprawcy, po przecięciu tzw. uszu przy bramie 
wejściowej na posesję, dostali się do hali, w której jednak nie były przechowywane 
maszyny rolnicze. A.W., który posiada taki sprzęt, przechowuje go bowiem w garażu, 
bliżej domu, a nie w hali. Na terenie posesji ujawniono trzy rodzaje śladów obuwia, 
nienależących do mieszkańców.

Po upływie 3 miesięcy, w dniu 31 grudnia 2015 r., śledztwo zostało umorzone 
na podstawie art. 322 §1 k.p.k., wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. Odpisy 
postanowień doręczono pokrzywdzonym i zawiadamiającemu o przestępstwie M.U., 
którzy nie skorzystali z prawa zainicjowania postępowania odwoławczego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy i analizie zgromadzonego materiału dowodo-
wego Prokurator Okręgowy w Siedlcach ocenił, iż postanowienia o umorzeniu docho-
dzenia i postanowienie o umorzeniu śledztwa są zasadne.

Dochodzenia zostały zakończone w ustawowym terminie dwóch miesięcy, przewi-
dzianym przez ustawodawcę dla prowadzenia postępowań w tej formie, także śledztwo 
zostało zakończone w terminie określonym w art. 310 §1 k.p.k.

W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych w powyższych trzech spra-
wach wyczerpano inicjatywę dowodową. Brak było zatem uzasadnionego wypadku 
skutkującego koniecznością przedłużenia czasu ich trwania.

Z uwagi na porę dokonania kradzieży nie ujawniono świadków tych zdarzeń, zaś 
zabezpieczone ślady kryminalistyczne pozwalają w niewielkim stopniu na identyfi-
kację sprawców. Biegły z zakresu badań daktyloskopijnych stwierdził, że tylko je-
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den z zabezpieczonych na puszcze po piwie śladów linii papilarnych nadaje się do 
dalszych badań. Jego sprawdzenie w krajowym systemie AFIS dało jednak wynik 
negatywny. Także zapisy z monitoringu, penetracja terenu, czy też rozpytanie miesz-
kańców okolicznych posesji, nie pozwoliły na ujawnienie sprawców i odzyskanie 
skradzionego mienia.

Sprawy pomimo umorzenia nadal pozostają w zainteresowaniu policji. Z informa-
cji Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Sokołowie Podlaskim wynika, że były 
one także przedmiotem analizy kryminalnej, która nie przyniosła pozytywnego efektu. 
Czynności operacyjne będą kontynuowane.

W przypadku ustalenia nowych okoliczności, stosownie do treści art. 327 §1 k.p.k., 
sprawy zostaną podjęte na nowo, celem ich dalszego prowadzenia.

ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Krzysztof Sierak
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do dyrektora Archiwum Akt Nowych Tadeusza Krawczaka

Szanowny Panie Dyrektorze!
Z prośbą o interwencję w sprawie pamiętników po swoim dziadku, 

mjr. dypl. Janie Górskim vel Mikołaju Bereśniewiczu vel Janie Florczaku 
vel Julianie Szablewskim ps. „Chomik”, „Ribas”, „Samarow”, urodzonym 
1 września 1905 r. w Odessie, współtwórcy oddziałów Cichociemnych, zwró-
cił się do mnie pan M.G., który od lat stara się o odzyskanie własności swej 
rodziny lub oznaczenie na pamiętnikach, czyją one są własnością. 

Czy istnieje możliwość przekazania pamiętników spadkobiercom autora 
lub opatrzenie dokumentów klauzulą „Własność rodziny mjr. Jana Górskie-
go”? Z informacji, które dotarły do mnie od pana M.G., wynika, że w chwili 
obecnej toczy się proces o ustalenie własności oraz dalszych losów pamiętni-
ków. Czy nie widzi Pan możliwości polubownego rozwiązania konfliktu, spo-
wodowanego zarówno cennym materiałem historycznym, jak też bezcenną 
pamiątką rodzinną?

Z poważaniem 
Maria Koc

Odpowiedź

Warszawa, 22.06.2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
działając w imieniu Archiwum Akt Nowych z siedzibą w Warszawie, w związku 

z otrzymanym oświadczeniem Pani Senator Marii Koc złożonym na posiedzeniu Se-
natu w dniu 9 czerwca 2016 r., w załączeniu przesyłam odpis odpowiedzi wysłany do 
Pani Senator Marii Koc.

Z wyrazami szacunku 
 
DYREKTOR 
ARCHWIUM AKT NOWYCH 
dr Tadeusz Krawczak
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Stanowisko

Warszawa, 22.06.2016 r.

Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
działając w imieniu Archiwum Akt Nowych z siedzibą w Warszawie, w związ-

ku z otrzymanym oświadczeniem Pani Marszałek złożonym na posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 czerwca 2016 r., uprzejmie informuję, że w 2015 r. Pan M.G., jeden z na-
stępców prawnych Śp. mjr. Jana Górskiego pozwał AAN do Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy I Wydział Cywilny z pozwem o wydanie jednostki zasobu archiwal-
nego AAN oznaczoną jako Pamiętniki mjr. Jana Górskiego (AAN Zespół 2264-Zbiór 
relacji i wspomnień, sygn. 20). Sprawa otrzymała sygnaturę sądową I C 1300/15 i jest 
na etapie rozpoznawania przez sąd I instancji.

Archiwum Akt Nowych wyjaśnia, że nabyło w dobrej wierze niepodpisany zbiór 
będący przedmiotem obecnego sporu z Panem M.G. w sposób legalny, prawem prze-
widziany i w wykonaniu zadań statutowych AAN ochrony i zachowania spuścizny 
historycznej. Archiwum, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Zakupu Archiwa-
liów AAN, nabyło od Pana Marka Krawczyka w dniu 2 sierpnia 2010 r. na podstawie 
umowy cywilnoprawnej nr 29/2010 pamiętnik oznaczony przez sprzedawcę jako pa-
miętnik Macieja Kalenkiewicza ps. „Jan Kotwicz”. Archiwum w ramach swoich za-
dań statutowych zakupuje materiały historyczne, zabezpieczając je przed utratą czy 
zniszczeniem. Osoba Pana Marka Krawczyka była dla AAN osobą wiarygodną, gdyż 
jako prezes Towarzystwa Opieki nad Instytutem Literackim w Paryżu zajmował się 
ratowaniem spuścizny historycznej. Pan Marek Krawczyk zmarł w 2013 r.

Archiwum Akt Nowych wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 123, 
poz. 698, z p. zm.) przedmiot sporu ma obecnie status materiału archiwalnego wcho-
dzącego do narodowego zasobu archiwalnego. Zgodnie z przepisami ustawy dyrek-
tor Archiwum Akt Nowych nie ma uprawnień do samodzielnego decydowania 
o wyłączeniu danej jednostki z zasobu archiwalnego AAN na podstawie wniosków 
osób prywatnych, tym bardziej że umowa nabycia AAN jest dalej w obrocie praw-
nym, tylko orzeczenie sądu powszechnego mogłoby ją anulować.

Zważyć także należy, że przedmiot sporu nazywany „Pamiętnikiem mjr. Jana Gór-
skiego” nie jest typowym pamiętnikiem. Pierwotnie powstał on niczym sztambuch na 
luźnych kartach, które zostały wtórnie połączone sznurkiem. Na zbiór tych kart składa-
ją się nie tylko materiały będące pierwotnie własnością prywatną mjr. Jana Górskiego 
i jego kolegi ppłk. Macieja Kalenkiewicza, ale też materiały będące własnością Wojska 
Polskiego czyli Skarbu Państwa. Tylko sąd cywilny ma uprawnienia do ustalenia kwestii 
własnościowych tego zbioru, do tego też zmierzają składane wnioski dowodowe AAN.

Archiwum uważa, że przedmiot sporu jest cennym źródłem historycznym, wartym 
opublikowania w oddzielnym wydawnictwie źródłowym, co obecnie w czasie trwania 
procesu nie jest możliwe. Konkludując, zasadność wniosków Pana M.G. będzie w naj-
bliższym czasie oceniona przez Sąd Rejonowy, który jest podstawowym organem do 
rozpoznawania tego typu roszczeń. W kwestii opublikowania „Pamiętnika” już w obec-
nym czasie Archiwum na rozprawach sądowych postulowało, by to cenne źródło ar-
chiwalne spopularyzować w formie wydawnictwa, oddając w ten sposób cześć zarów-
no Panu mjr. dypl. J. Górskiemu, jak i Jego Kolegom Cichociemnym.

Z wyrazami szacunku 
 
DYREKTOR 
ARCHWIUM AKT NOWYCH 
dr Tadeusz Krawczak
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego z prośbą o wyja-

śnienie kilku kwestii dotyczących opłat za ogrzewanie gazowe.
1. Dlaczego opłata za zużyty gaz wynosi 55%, a 45% stanowią składniki 

pozostałe, takie jak:
— abonament – 6,28 zł;
— współczynnik konwersji – 11,213 kWh;
— dystrybucyjna stała – 40 zł/mies.;
— dystrybucyjna zmienna – 0,02489 kWh;
— podatek VAT od całego rachunku – 23%.
2. Dlaczego zużytą ilość gazu w m3 przelicza się wg współczynnika kon-

wersji na kWh i mnoży przez dystrybucyjną zmienną, co zwiększa koszt 
o około 20%?

3. Dlaczego podatek VAT nalicza się od całego rachunku?
Petent, który jakiś czas temu założył instalację gazową w swoim domu, 

uważa, że powinno się bardziej zachęcać do ich zakładania i wspierać, tym 
bardziej że dużo mówi się o ekologii i ograniczeniu spalania węgla kamien-
nego. Tymczasem założenie instalacji gazowej jest bardzo drogie, trudno jest 
uzyskać dopłaty, a same opłaty też są wysokie.

Bardzo proszę o wyjaśnienie powyższych kwestii.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 4 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Waldemara Kraski złożone pod-

czas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r. (znak pisma: BPS/043-19- 
-383/16) skierowane do Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, przedsta-
wiam informacje w sprawach poruszonych przez Pana Senatora.

Odnosząc się do pytania pierwszego, dotyczącego opłat za paliwo gazowe informu-
ję, że szczegółowe zasady kształtowania taryf dla paliw gazowych, kalkulacji cen i sta-
wek opłat oraz rozliczeń z odbiorcami określa rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820, zwanego 
dalej rozporządzeniem taryfowym). Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 powyższego rozporządzenia 
przedsiębiorstwo energetyczne ustala w taryfie grupy taryfowe i kryteria kwalifiko-
wania odbiorców do tych grup oraz stawki opłat za świadczone usługi i stawki opłat 
abonamentowych. Skalkulowane taryfy podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który, zmierzając do równoważenia interesów 
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przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw, może w toku postępowania admi-
nistracyjnego o zatwierdzenie taryfy mieć także wpływ na jej kształt. Opłatę za świad-
czoną usługę kompleksową (tj. sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego) u wszystkich 
sprzedawców gazu ustala się jako sumę opłaty za pobrany gaz oraz opłat dystrybucyj-
nych (w tym zakup usług przesyłowych) wynikających z obowiązującej taryfy opera-
tora, do którego sieci odbiorca jest przyłączony. Na opłatę za pobrane paliwo gazowe 
składają się:

1) Cena za paliwo gazowe – opłaty te są kalkulowane przez sprzedawcę paliwa 
i stanowią jego przychód. Na cenę paliwa gazowego składają się przede wszyst-
kim koszty pozyskania paliwa gazowego z importu oraz koszty jego wydobycia 
ze złóż krajowych. Ceny gazu w kontraktach importowych wyliczane są na 
podstawie formuł cenowych, których głównym składnikiem indeksującym są 
produkty ropopochodne, takie jak lekki i ciężki olej opałowy. Produkty te noto-
wane są na giełdach towarowych, a ich cena jest silnie skorelowana z notowa-
niami ropy naftowej.

2) Opłata abonamentowa stała – jest to iloczyn stawki opłaty abonamentowej 
i liczby miesięcy w okresie rozliczeniowym. Opłata abonamentowa ustalana 
jest dla okresów rozliczeniowych określonych w taryfie (np. rocznych, miesięcz-
nych) i związana jest z wykonywaniem czynności w zakresie obsługi odbior-
ców, polegającej na wystawianiu i dostarczaniu faktur, obliczaniu i pobieraniu 
należności, a także czynnościach związanych z uzasadnioną kontrolą wska-
zań układów pomiarowych oraz z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków 
umów i prawidłowości rozliczeń. Należy zwrócić uwagę, że wysokość stawki 
opłaty abonamentowej nie jest bezpośrednio powiązana z ilością zużywanego 
gazu, niemniej jednak wysokość opłaty abonamentowej jest zależna od przy-
należności do grupy taryfowej. Przynależność do danej grupy taryfowej zostaje 
określona na podstawie deklarowanego zużycia gazu rocznie – zatem jest inna 
dla osób korzystających jedynie z kuchni gazowej i inna dla osób ogrzewają-
cych gazem ziemnym dom. Grupy taryfowe oraz wysokości opłat abonamento-
wych określane są w taryfach przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu 
ziemnego. Wykaz aktualnych taryf znajduje się na stronie internetowej Urzę-
du Regulacji Energetyki pod adresem: http://bip.ure.gov.pl w zakładce taryfy 
i inne decyzje – paliwa gazowe.

3) Opłaty sieciowe – opłaty te obejmują koszty wynikające z przesyłania, dystry-
bucji, magazynowania oraz bilansowania systemu i zarządzania ograniczenia-
mi systemowymi dla zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla odbiorców. Opłaty 
sieciowe: stała i zmienna – są kalkulowane przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne zajmujące się dystrybucją paliw na podstawie kosztów ponoszonych z ty-
tułu świadczenia usług dystrybucji gazu w oparciu o taryfy operatora syste-
mu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego, wyliczane na podsta-
wie kosztów uzasadnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz przepisami 
rozporządzenia taryfowego. Kalkulacje te podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu 
przez regulatora – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W rachunku wyszcze-
gólnione są dwa rodzaje opłat sieciowych:
a) Opłata sieciowa stała – wynikająca z kosztów stałych ponoszonych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne w związku z wykonywaną działalnością go-
spodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych. Do tych kosztów sta-
łych zalicza się także koszty zakupu usług przesyłania w punktach wyjścia 
z systemu przesyłowego, będących punktami wejścia do systemu dystry-
bucyjnego tego przedsiębiorstwa, lub zakupu usług dystrybucji od innego 
przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją paliw. Opłata sieciowa stała 
pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy, niezależnie od ilo-
ści pobranego paliwa gazowego. Zgodnie z §19 ust. 3 rozporządzenia tary-
fowego stawki opłaty stałej dystrybucyjnej kalkuluje się na jednostkę mocy 
umownej lub na układ pomiarowy w odniesieniu do danej grupy taryfowej, 
a nie w zależności od ilości paliwa zużytego rocznie.
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b) Opłata sieciowa zmienna – to opłata za dostarczenie gazu ziemnego do 
klientów w wymaganych ilościach i o właściwych parametrach jakościo-
wych naliczana proporcjonalnie do ilości pobranego gazu. Zgodnie z §19 
ust. 5 rozporządzenia taryfowego stawki opłaty zmiennej dystrybucyjnej 
kalkuluje się na jednostkę dystrybuowanego paliwa gazowego na podsta-
wie kosztów zmiennych oraz tej części kosztów stałych, które nie zostały 
uwzględnione w kalkulacji stawki opłaty stałej dystrybucyjnej.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 4j ustawy – Prawo energetyczne odbiorca pali-
wa gazowego ma prawo wyboru przedsiębiorstwa dostarczającego paliwo gazowe, wy-
bierając ofertę dla siebie korzystną. W przypadku, gdy oferta taryfowa spółki, z którą 
odbiorca końcowy zawarł umowę nie jest korzystna konsument może wybrać innego 
dostawcę gazu, którego oferta będzie bardziej dostosowana do jego potrzeb. Przedsię-
biorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych 
ma obowiązek umożliwić odbiorcy paliw gazowych przyłączonemu do jego sieci zmia-
nę sprzedawcy paliw gazowych, a odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę za-
wartą na czas nieoznaczony bez ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa 
energetycznego pisemne oświadczenie.

Odpowiadając na drugie pytanie, dotyczące zasad naliczania opłat z tytułu zużycia 
gazu, uprzejmie informuję, że zmiana systemu rozliczeń wynika z przepisów rozporzą-
dzenia taryfowego, które zawiera nowe regulacje dotyczące zasad rozliczeń z odbiorcami 
oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz konieczności dostosowania pra-
wodawstwa do przepisów prawa Unii Europejskiej i zapewnienia spójności zasad funk-
cjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce z rynkami innych państw członkowskich UE. 
Ujednolicenie jednostek rozliczania zużycia energii pozwolić ma również konsumentom 
w łatwy sposób porównywać koszty wykorzystywania różnych rodzajów mediów np. 
porównanie ogrzewania domu energią elektryczną z ogrzewaniem gazem ziemnym. Roz-
porządzenie taryfowe dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, 
str. 94). Również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 
i uchylające rozporządzenie nr 1775/2005 zobowiązuje państwa członkowskie i opera-
torów systemów gazowych do stosowania jednostek energii. Należy również podkreślić, 
iż do czasu wprowadzenia nowego rozporządzenia Polska była jedynym w regionie pań-
stwem, które w rozliczeniach stosowało jednostki objętości. W krajach Unii Europej-
skiej rozliczenia za dostarczony gaz prowadzone są w jednostkach energii.

Szczegółowe zasady rozliczeń za pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi zwią-
zane z ich dostarczaniem w jednostkach energii precyzuje §38 rozporządzenia taryfo-
wego. Rozliczenia te są dokonywane na podstawie iloczynu wielkości zużycia paliwa 
gazowego wyrażonego w jednostkach objętości (w [m3]), oraz współczynnika konwersji, 
tj. mnożnika, który jest zależny od jakości gazu dostarczanego do odbiorcy.

Wymagane parametry jakościowe, w tym ciepło spalania paliw gazowych przesy-
łanych sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazowymi oraz zasady określenia 
współczynnika konwersji są uregulowane w §38 rozporządzenia taryfowego.

Zgodnie z §38 ust. 4 rozporządzenia taryfowego współczynnik konwersji jest usta-
lany na podstawie:

∙ średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych wartości ciepła spala-
nia z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego 
(w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 
110 kWh/h),

∙ wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego (w przypadku od-
biorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 110 kWh/h),

∙ średniej ważonej wartości ciepła spalania (w przypadku odbiorców, u których 
zainstalowano urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie 
rozliczeniowym).

Do obliczania ciepła spalania 1 m3 paliw gazowych przyjmuje się następujące wa-
runki odniesienia:



19. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. 41

∙ dla określenia objętości paliwa gazowego: temperatura T = 273,15 [K] (0 [oC]), 
ciśnienie p = 101,325 [kPa];

∙ dla procesów spalania: temperatura T = 298,15 [K] (25 [oC]), ciśnienie p = 101,325 
[kPa].

Podkreślić należy, że zmiana zasad rozliczeń nie wiąże się z wymianą urządzeń 
pomiarowych u odbiorców. Rejestr poboru paliwa gazowego nadal realizowany jest 
w jednostkach objętości, który zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu, ule-
ga przeliczeniu na jednostki energii. Na fakturze przesyłanej do odbiorcy za każdy 
okres rozliczeniowy wskazywane są szczegółowe informacje dotyczące wielkości zuży-
cia gazu ziemnego wyrażone w jednostkach objętości [m3] oraz w jednostkach energii 
[kWh], a także informacja o podstawie przeliczenia.

Odnosząc się do pytania trzeciego dotyczącego naliczania podatku VAT informuję, 
że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na teryto-
rium kraju oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na tery-
torium kraju. Na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 powyższej ustawy nabycie 
paliwa gazowego oraz świadczenie usług związanych z jego dostarczeniem objęte są 
podstawową stawką podatku VAT, która w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2016 r. wynosi 23%.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam przekonanie, że będą one stanowi-
ły wyczerpującą odpowiedź na zgłoszone przez Pana Senatora pytania.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Tchórzewski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Majera

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

oraz do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Podczas 40. posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Euro-

pejskiej członkowie komisji przesłuchiwali kandydata na ambasadora RP 
w Watykanie, p. Janusza Kotańskiego. W trakcie pytań podniosłem wątek 
godnego uczczenia w Watykanie lub Rzymie stosowną tablicą wielkiego Po-
laka, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z informacji, jakie padły podczas 
spotkania, wynika, że do tej pory jeden z architektów dzisiejszej rzeczywi-
stości, zarówno polskiej, jak i europejskiej, nie został w Watykanie czy Rzy-
mie odpowiednio uhonorowany.

Stefan kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli (Podla-
sie). W latach 1920–1924 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym 
we Włocławku. W 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie (Włocławek). Praco-
wał m.in. w redakcji dziennika „Słowo Kujawskie”. W 1925–1929 studiował 
na KUL prawo (doktorat), ekonomię i nauki społeczne. Działał w Stowarzy-
szeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” i w Bratniej Pomo-
cy. W latach 1931–1939 – profesor prawa kanonicznego, socjologii i nauki 
społecznej Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 
W latach 1932–1939 – redaktor naczelny Ateneum Kapłańskiego, pracownik 
sądu biskupiego, działacz Chrześcijańskich Związków Zawodowych oraz 
Akcji Katolickiej. Wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotnicze-
go, publicysta (m.in. „Główne typy Akcji Katolickiej za granicą”, 1931). Okres 
okupacji niemieckiej spędził jako kapelan niewidomych w Kozłówce i Żułowie 
(Lubelszczyzna) oraz w Laskach k. Warszawy. Prowadził także działalność 
konspiracyjną (pseudonim „Siostra Cecylia”). Po wojnie we Włocławku był 
kanonikiem kapituły katedralnej, rektorem seminarium i jednocześnie pro-
boszczem w Kłobii i Zagłowiączkach. Był także redaktorem tygodnika „Ład 
Boży”. 4 marca 1948 r. został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji 
lubelskiej, a wkrótce mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i warszaw-
skim prymasem Polski. Jednocześnie przewodniczył Konferencji Episkopa-
tu Polski. Jako prymas posiadał specjalne uprawnienia Stolicy Apostolskiej 
dotyczące Kościoła w Polsce. Był współzałożycielem i opiekunem duchowym 
Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej (tzw. ósemki). W sytuacji 
permanentnego łamania porozumienia przez komunistów ogłosił 8 czerwca 
1953 protestacyjny memoriał „Non possumus”. Pozbawiony przez władze 
państwowe prawa do pełnienia funkcji kościelnych i aresztowany 25 wrześ-
nia 1953 r., był więziony kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudni-
ku i Komańczy. W czasie październikowego przesilenia politycznego 1956 r. 
został zwolniony z aresztu i powrócił do Warszawy. W grudniu 1956 r. 
doprowadził do zawarcia nowego, korzystnego dla Kościoła porozumienia 
z władzami, na mocy którego m.in. w szkołach przywrócono naukę religii, 
uchylono dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 r. i umożli-
wiono powrót biskupów na ziemie zachodnie i północne. Od 1953 r. – kar-
dynał (kapelusz kardynalski odebrał w 1953 r.). Uczestnik Soboru Waty-
kańskiego II. Inicjator (w październiku 1965 r.) orędzia biskupów polskich 
do biskupów niemieckich z wezwaniem do pojednania obu narodów oraz 
wzajemnego przebaczenia krzywd („przebaczamy i prosimy o przebacze-
nie”). Główny organizator obchodów milenijnych (1966) – m.in. z tego powo-
du nazywany po śmierci Prymasem Tysiąclecia. Cieszył się powszechnym 
autorytetem społecznym jako mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu 
i Kościoła. W latach 1980–1981 był mediatorem pomiędzy władzami PRL 
a „Solidarnością”.

Został pochowany w katedrze św. Jana w Warszawie. Jego pogrzeb 
był wielką manifestacją religijno-patriotyczną. Pośmiertnie (w 1994 r.) od-
znaczony został Orderem Orła Białego. Obecnie kardynała Wyszyńskiego 
powszechnie uważa się za jednego z największych Polaków XX w. Jego 
rolę w historii określa się często historycznie mianem interreksa. W czasach 
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PRL był przywódcą, który przeprowadził naród i Kościół przez doświadcze-
nie komunizmu. Wytrwale bronił praw Kościoła i człowieka w totalitarnym 
państwie.

Przypomnieć także wypada, że Jan Paweł II wspominał prymasa w swo-
im testamencie słowami: „Kiedy w dniu 16 października 1978 konklawe kar-
dynałów wybrało Jana Pawła II, prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 
powiedział do mnie: »Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół 
w Trzecie Tysiąclecie«. Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale 
taki z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je 
zaś Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki 
Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierze-
nia. Jego zmagań i Jego zwycięstwa. »Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo przez Maryję« – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa 
swego poprzednika, kardynała Augusta Hlonda”.

Mając na względzie zasługi Prymasa Tysiąclecia w kształtowaniu wizji 
chrześcijańskiej Europy, miejsca w niej Polski i roli, jaką odgrywał w naj-
ciemniejszych latach komunizmu, łącząc polską duchowość ze Stolicą Pio-
trową, uważam, że upamiętnienie jego zasług w formie tablicy pamiątkowej 
w Watykanie lub Rzymie wydaje się zasadne. Nie przesądzając ani miejsca 
ani formy upamiętnienia, poddaję tę ideę pod życzliwą rozwagę.

Ryszard Majer

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 5 września 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Majera podczas 

19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r., pozwolę sobie wyrazić głębo-
kie przekonanie, że postać i dorobek Sługi Bożego Prymasa Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego są dla jego Rodaków ciągle do odkrywania i pełnego rozpoznania zasług. 
Upamiętnienia postaci tego wybitnego duchownego i przywódcy powojennego poko-
lenia Polaków, dokonano już w siedzibie polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego 
w Rzymie oraz w Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, kościele tytularnym 
nadanym Kardynałowi Wyszyńskiemu.

Zbliża się rok 2021 i 120. rocznica urodzin Kardynała oraz 40. rocznica Jego śmier-
ci. Rok ten mógłby stać się okazją do przypomnienia Prymasa Tysiąclecia, również 
kolejnemu pokoleniu Polaków tak chętnie odwiedzających Rzym. Współpracę z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym zakresie deklaruje Muzeum Jana 
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Łączę wyrazy szacunku 
 
Jarosław Sellin
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Odpowiedź 
MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 13 lipca 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do Pańskiego oświadczenia złożonego na 19. posiedzeniu Senatu 

9 czerwca 2016 r. w sprawie upamiętnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego sto-
sowną tablicą w Watykanie lub Rzymie – uprzejmie informuję, że w stolicy Republiki 
Włoskiej znajdują się dwie tablice upamiętniające tego wielkiego Polaka.

Jedną z tablic umieszczono w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim przy Piaz-
za Remuria 2A, gdzie zatrzymywał się podczas pobytów w Rzymie Kard. Stefan Wy-
szyński. To właśnie w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim powstawał projekt 
milenijnego listu do biskupów niemieckich z 1965 r.

Druga tablica znajduje się w kościele Santa Maria in Trastevere, w prawej bocznej 
nawie koło prezbiterium, naprzeciwko nagrobka Kardynała Stanisława Hozjusza. Ta 
świątynia była kościołem tytularnym Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niemniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozostaje otwarte na inicjatywy upa-
miętniania wielkich Polaków, w tym Prymasa Tysiąclecia. Bez wątpienia z takimi ini-
cjatywami będą wychodziły także polskie placówki zagraniczne, nie wyłączając Amba-
sady RP przy Stolicy Apostolskiej.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Sekretarz Stanu 
Jan Dziedziczak



19. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. 45

Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego

skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o wsparcie ministerstwa gospodarki morskiej 

w sprawie wejścia do portu morskiego w Mrzeżynie.
Remont portu został zakończony, lecz inwestycja dotycząca wejścia do 

portu została wstrzymana ze względu na niewystarczającą ilość środków 
finansowych, którą posiadał na ten cel Urząd Morski w Szczecinie. Jest to 
bardzo ważne zadanie do wykonania, związane z pełnym wykorzystaniem 
wyremontowanego portu.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź

Warszawa, 15.07.2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. BPS/043-19-385/16) 

przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Napieralskiego 
podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r., w sprawie potencjalne-
go wsparcia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie 
realizacji inwestycji wejścia do portu morskiego w Mrzeżynie, niniejszym przedkładam 
stosowne wyjaśnienia.

Dostrzegając potencjał polskich portów morskich niemających podstawowego zna-
czenia dla gospodarki narodowej, a także ich rosnącą rolę w stymulowaniu rozwoju 
lokalnego otoczenia gospodarczego, w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej podjęto prace nad opracowaniem dokumentu określającego możliwe kierunki 
inwestycji w infrastrukturę omawianych portów.

W związku z powyższym, w dniu 6 lipca br., w siedzibie MGMiŻŚ odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami gmin i zarządów małych portów, przystani morskich oraz 
urzędów morskich. Dyskutowano m.in. o kwestiach technicznych dotyczących infra-
struktury portowej, infrastruktury dostępu do portów, stosunkach własnościowych 
na terenach portowych, oraz omówiono sytuację finansową podmiotów zarządzają-
cych portami i przystaniami.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego 
tej kategorii portów możliwe jest pod warunkiem dokonania niezbędnych inwestycji 
infrastrukturalnych, w szczególności zwiększenie głębokości eksploatacyjnych w por-
tach i głębokości dróg wodnych na wejściach do portów, modernizacja falochronów, 
jak również modernizacja nabrzeży portowych. Rozmowy dotyczyły planów rozwojo-
wych do 2020 r. z perspektywą do roku 2030.

Ponadto, ze względu na znaczenie portów rybackich w Europejskim Funduszu 
Morskim i Rybackim (EFMR) przewidziane zostało wsparcie na inwestycje mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w portach, zwiększenie efektywno-
ści energetycznej i ochrony środowiska oraz podniesienie jakości wyładowywanych 
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produktów. Zgodnie z art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. EFMR może wspierać inwestycje związane z mo-
dernizacją portów.

Niezależnie od powyższego, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 
na lata 2014–2020 zostały zarezerwowane środki finansowe na działania związane 
z realizacją przedmiotowych przedsięwzięć w wysokości 56.300,000 EUR.

Powyższe działanie zawarte jest w Priorytecie I Programu Operacyjnego Rybac-
two i Morze przewidzianego na lata 2014–2020. Wdrożenie programu nastąpi poprzez 
wydanie aktu wykonawczego w formie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wy-
płaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ra-
mach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobo-
oszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w pro-
gramie operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wejście w życie rozporządzenia planowane 
jest na przełomie lipca/sierpnia 2016 r.

W ramach ww. działania, pomoc będzie przyznana w formie zwrotu kosztów kwa-
lifikowalnych, w wysokości od 30 do 100% wartości inwestycji, w zależności od ka-
tegorii beneficjenta programu. Pomoc na realizację inwestycji będzie przyznawana 
m.in. na budowę, przebudowę lub remont małych przystani rybackich, nabrzeża lub 
miejsca postoju statków rybackich, miejsca postoju sprzętu pływającego do połowu 
ryb, falochronów, dróg, infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w gra-
nicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani oraz na przebudowę dróg 
wodnych, umożliwiających wejście do portu lub przystani statkom rybackim.

Z poważaniem 
 
Marek Gróbarczyk
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Ja niżej podpisany parlamentarzysta, senator, zwracam się z wnioskiem 

o przebudowę drogi nr 151, łącznika z drogą krajową nr 20 na odcinku około 
18 km, mającej na celu budowę strategicznego szlaku komunikacyjnego dla 
obsługi transportu wojsk korzystających z poligonu w Drawsku Pomorskim.

Tak zwana droga poligonowa jest szlakiem komunikacyjnym, który nie-
mal w całości położony jest na granicy powiatów stargardzkiego i drawskie-
go, inaczej mówiąc, na granicy gminy Ińsko i poligonu drawskiego. Długość 
tego odcinka wynosi około 18 km. Łączy on drogę wojewódzką nr 151 (wjazd 
na terenie gminy Ińsko przed miejscowością Czertyń) z drogą krajową nr 20 
(wjazd na terenie gminy Ińsko pomiędzy miejscowościami Ginawa i Wolicz-
no). Na drogę tę składają się 32 działki, z których 15 należy do Nadleśnictwa 
Drawsko, 5 do Nadleśnictwa Łobez, 1 do Nadleśnictwa Dobrzany, 8 do Skar-
bu Państwa, 1 do Agencji Nieruchomości Rolnych, 1 do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz 1 do gminy Ińsko.

W chwili obecnej jest to droga na odcinku około 15 km utwardzona (na-
wierzchnia asfaltowa) i na odcinku około 3 km nieutwardzona. Stan na-
wierzchni jest bardzo zły. Powodem złego stanu nawierzchni są chociażby 
kwestie własnościowe oraz duże natężenie ruchu, głównie samochodów 
ciężkich. Droga przebiega w większości przez tereny leśne, przez miejscowo-
ści Studnica i Ziemsko. Graniczy z poligonem drawskim i przebiega obok lot-
niska wojskowego w Ziemsku oraz obok siedziby Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Olesznie. Mimo złego stanu nawierzchni tej drogi jest ona bar-
dzo często używana głównie przez wojska stacjonujące na poligonie draw-
skim (wojska wszystkich armii sojuszniczych Polski), transport związany 
z gospodarką leśną, jak również przez mieszkańców okolicznych gmin.

Oto kilka ważnych argumentów:
— możliwość alternatywnego połączenia dróg krajowych nr 10 i 20;
— skomunikowanie poligonu drawskiego, w tym lotniska wojskowego 

w Ziemsku, z drogami krajowymi nr 10 i 20;
— poprawa wizerunku naszego kraju w oczach wojsk sojuszniczych, 

które praktycznie stacjonują na terenie poligonu drawskiego na stałe (nie 
bez znaczenia jest tu fakt dużych nakładów inwestycyjnych na terenie po-
ligonu ponoszonych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
które spowodują trwały pobyt wojsk amerykańskich na terenie naszego wo-
jewództwa);

— bezpieczeństwo na tym szlaku komunikacyjnym, z którego mimo złego 
stanu technicznego korzysta wiele podmiotów, a przede wszystkim wojsko, 
transport leśny, mieszkańcy okolicznych miejscowości;

— stworzenie lepszych warunków do prowadzenia gospodarki leśnej, 
która jest dla tego terenu znaczącą gałęzią gospodarki.

Z inicjatywy burmistrza gminy Ińsko zorganizowano spotkanie w maju 
2015 r., na które zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich właścicieli 
tak zwanej drogi poligonowej, przedstawiciele wojska, samorządowcy oraz 
parlamentarzyści. Wszyscy zgodnie doszli do wniosku, że przebudowa drogi 
poligonowej może przynieść regionowi duże korzyści na niwie gospodarczej 
oraz wizerunkowej, jak również przysłuży się ochronie walorów przyrodni-
czych. Efektem namacalnym tego spotkania było wyjazdowe posiedzenie 
sejmowej Komisji Obrony Narodowej, które odbyło się w pierwszych dniach 
sierpnia 2015 r. w Kaliszu Pomorskim i na poligonie drawskim. W ślad za 
tym burmistrz gminy Ińsko wysłał stosowne pisma z prośbą o wsparcie tej 
inicjatywy do Ministerstwa Obrony Narodowej, do Dowództwa Generalne-
go Rodzajów Sił Zbrojnych i do wojewody zachodniopomorskiego. Burmistrz 
Ińska rozmawiał na ten temat również z władzami samorządowymi woje-
wództwa, z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszali-
nie. Mimo zrozumienia okazywanego przez wszystkich nikt nie potrafi bądź 
nie chce pomóc w rozwikłaniu tego problemu. Można by sobie zadać pytanie: 
dlaczego? Spotkanie majowe w Ińsku oraz posiedzenie sejmowej Komisji 
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Obrony Narodowej pokazało złożoność problemu, który polega głównie na 
tym, że droga ma wielu właścicieli i jedynym sposobem na pomyślne zakoń-
czenie tej inicjatywy jest uznanie tego ciągu komunikacyjnego za strategicz-
ny ze względu na obronność kraju.

W związku z powyższym pozwolę sobie zapytać o możliwość przygoto-
wania przez MON dokumentacji tak ważnej strategicznie, jak i wizerunkowo 
inwestycji.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź

Warszawa, 2016.07.13

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

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

żone przez senatora Grzegorza Napieralskiego podczas 19. posiedzenia Senatu RP 
w dniu 9 czerwca br., zawierające wniosek o przebudowę drogi nr 151 i stworzenie 
strategicznego szlaku komunikacyjnego dla obsługi transportu wojsk korzystających 
z poligonu w Drawsku Pomorskim (BPS/043-19-386/16) – uprzejmie przedstawiam 
stosowne wyjaśnienia.

Wymieniona w oświadczeniu droga nr 151 na trasie między miejscowościami 
Ciemnik i Sulibórz jedynie na krótkim odcinku o długości około 3 km przylega do te-
renu poligonu. Ponadto, drogi o znaczeniu obronnym wyznaczone w rejonie Drawska 
Pomorskiego, określone w niepublikowanym zarządzeniu Nr 22 Ministra Infrastruk-
tury z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wykazu dróg o znaczeniu obronnym, w peł-
ni zabezpieczają potrzeby operacyjne Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) planowanie, budowa, przebudowa, re-
mont oraz utrzymanie drogi pozostaje w kompetencjach właściwego jej zarządcy, tj.: 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zarządu województwa, zarządu 
powiatu lub wójta. Zasady finansowania infrastruktury drogowej zostały określone 
w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowe-
go (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 ze zm.). Zgodnie z jej art. 3 ust. 1 pkt 1 zadania w zakre-
sie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi 
finansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu, za pośrednictwem 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalne-
go przeznaczenia w odniesieniu do dróg krajowych. Aktualnie obowiązujące przepisy 
prawne nie przewidują współfinansowania tego rodzaju inwestycji z budżetu resortu 
obrony narodowej.

Z wyrazami szacunku 
 
z up. Bartłomiej Grabski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza oraz do ministra 
infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Ja niżej podpisany parlamentarzysta, senator RP, zwracam się z wnio-

skiem o wsparcie w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie możliwości 
przebiegu przez teren zamknięty – wojskowy – dokończenia obejścia (ob-
wodnicy) miasta Trzebiatowa oraz możliwości zapewnienia w budżecie na 
2017 r. wystarczających środków finansowych z Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Budownictwa na zrealizowanie wyżej wymienionej inwestycji.

Miasto Trzebiatów jest miastem zabytkowym, leżącym na Szlaku Go-
tyckim. Porozumienie pomiędzy MON a jednostką samorządu terytorialnego 
oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad bez wątpienia ułatwi-
łoby życie jego mieszkańcom, a także rozwiązało od lat nierozwiązywalny 
problem porozumienia.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
I BUDOWNICTWA

Warszawa, 20 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Napieralskiego 

podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r., poniżej przedstawiam 
stosowne informacje.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) zarządcami dróg są: dla dróg 
krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich 
– zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowy-
wanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, 
utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urzą-
dzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań 
w zakresie inżynierii ruchu.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy podkreślić, iż interesująca Pana Se-
natora inwestycja leży w kompetencjach Zarządu Województwa Zachodniopomorskie-
go. Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym 
zarządza wojewódzkimi drogami publicznymi we własnym imieniu i na własną odpo-
wiedzialność.
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Minister Infrastruktury i Budownictwa nie uczestniczy w procesie inwestycyjnym 
na drogach zarządzanych przez samorządy i nie ma możliwości formalnych podejmo-
wania interwencji w sprawach pozostających w kompetencji władz samorządowych. 
Ponadto nie ma podstaw prawnych do ingerowania w sprawy pozostające we właści-
wości innych organów. Dotyczy to również procesu inwestycyjnego związanego z bu-
dową obwodnicy miasta Trzebiatów.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Jerzy Szmit 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
MINISTRA 
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2016.07.13

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Napieralskiego na 

19. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 czerwca br., dotyczące możliwości przebiegu przez 
teren wojskowy obwodnicy miasta Trzebiatowa oraz możliwości zapewnienia w budże-
cie na 2017 r. środków finansowych na zrealizowanie wyżej wymienionej inwestycji 
(BPS/043-19-387/16), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Strona wojskowa czynnie uczestniczy w procesie uzgodnienia przebiegu obwodni-
cy Trzebiatowa. Przedmiotowa sprawa procedowana jest od 2015 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury (RZI) w Szczecinie jako terenowa jednostka or-
ganizacyjna resortu obrony narodowej posiadająca tytuł prawny do nieruchomości 
wojskowych w formie trwałego zarządu aktywnie uczestniczy, jak również wspiera 
działania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w realiza-
cji inwestycji celu publicznego, tj. budowy planowanej trasy wymienionej obwodnicy.

W ramach współpracy między stroną wojskową a Samorządem Województwa 
Zachodniopomorskiego wymieniony RZI w Szczecinie, wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom inwestora, inicjował (na zorganizowanym w dniu 17 czerwca br. spotkaniu 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie) sposób rozwiązania ostatniego etapu 
obejścia miasta przez teren zamknięty kompleksu wojskowego K-2120 w wersji opty-
malnej dla inwestora, jak i strony wojskowej.

W wyniku spotkania uzgodniono nowy przebieg trasy obwodnicy przez teren woj-
skowy, który powoduje mniejszą ingerencję w infrastrukturę wojskową niż w wersji 
pierwotnej, gdyż nie obejmuje budynku szkoleniowego położonego na terenie poli-
gonu. Dodatkowo ustalono, że odtworzenie infrastruktury wojskowej, tj.: wykonanie 
zjazdu i zejścia na teren poligonu oraz wykonanie ogrodzenia zostanie zrealizowane 
w ramach inwestycji drogowej na koszt inwestora.
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Pragnę przy tym wskazać, że RZI w Szczecinie opracował nowy projekt porozumie-
nia określający warunki realizacji inwestycji drogowej, na podstawie którego, po jego 
uzgodnieniu przez strony i wyrażeniu zgody Ministra Obrony Narodowej na powyższe 
czynności prawne, objęte inwestycją nieruchomości wojskowe zostaną przekazane 
Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Z poważaniem 
 
z up. Bartłomiej Grabski 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator z Wrocławia, a wcześniej wrocławski samorządowiec od 

lat zabiegam o dobre skomunikowanie Wrocławia z Warszawą. 
Bardzo proszę o informację, jak w chwili obecnej wyglądają plany doty-

czące dalszego rozwoju drogi na trasie Wrocław – Berlin.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski

Odpowiedź

Warszawa, 6 lipca 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego złożone na 19. po-

siedzeniu Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. przekazane przy piśmie nr BPS/043- 
-19-388/16 z dnia 16 czerwca 2016 r., przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Połączenie Wrocławia z Berlinem zapewniają głównie dwie trasy. Pierwsza z nich 
prowadzi autostradą A4 na zachód do węzła w Krzyżowej i dalej autostradą A18 do 
granicy z Niemcami. Drugi wariant prowadzi trasą autostrady A4 do węzła Legnica, 
następnie drogą ekspresową S3 w kierunku północnym do węzła Jordanowo i dalej 
autostradą A2 w kierunku granicy z Niemcami. Na terytorium Niemiec połączenie 
z Berlinem zapewnia sieć tamtejszych autostrad – w przypadku pierwszego z wymie-
nionych wariantów są to drogi nr 15 i 13, w przypadku drugiego nr 12.

Plany inwestycyjne wynikające z ustanowionego 8 września 2015 r. przez Radę 
Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 
2025 r.) obejmują m.in. przebudowę południowej jezdni autostrady A18 na odcinku 
między Olszyną a Golnicami oraz budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów 
Wielkopolski – Sulechów – Legnica. Do czasu wybudowania odcinka drogi S3 zapew-
niającego połączenie autostrad A4 i A2 w standardzie drogi ekspresowej na całym 
przebiegu, ruch odbywa się drogą krajową nr 3.

Rozpatrując możliwości podjęcia inwestycji usprawniających obecną sieć drogową 
należy mieć na uwadze, że decyzje w tym zakresie uwarunkowane są przez ustano-
wione dla Programu ramy finansowe. Rada Ministrów przyjmując Program w 2015 r. 
określiła – jako nieprzekraczalny – limit wydatków związanych z realizacją nowych 
zadań inwestycyjnych na poziomie zaledwie 107 mld zł. Natomiast zgodnie z koszto-
rysami przedstawionymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
koszt wybudowania wszystkich nowych przedsięwzięć ujętych w dokumencie sięga 
200 mld zł.

Finansowanie przebudowy południowej jezdni autostrady A18 przewidziane jest 
w formule drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, tj. podmiotu pozyskującego 
na rynku środki na realizację inwestycji. Dodatkowo podjęte zostały działania zmie-



19. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. 53

rzające do pozyskania finansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych. Należy mieć na uwadze, że finansowaniem z tego instru-
mentu UE objęte są zadania, dla których przewidziano finansowanie komercyjne, 
tj. pozyskane z rynku.

Intencją rządu jest możliwe szybkie podjęcie inwestycji zapewniających dokończe-
nie budowy w Polsce spójnego i efektywnie funkcjonującego systemu dróg krajowych.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Jerzy Szmit 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego

skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu obywatela z mojego okręgu chciałbym zadać pytanie: czy 

obecny rząd planuje liberalizację prawa w zakresie dostępu myśliwych do 
broni krótkiej? 

Temat był w ostatnich latach poruszany, jednak ostatecznie nie wprowa-
dzono żadnej zmiany.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski

Stanowisko 
MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 28 czerwca 2016 r.

Pan 
Jan Szyszko 
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach admi-

nistracji rządowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 543 z późn. zm.), w załączeniu uprzejmie 
przekazuję – zgodnie z właściwością – oświadczenie Senatora RP Pana Jarosława Ob-
remskiego, złożone podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 roku, 
w sprawie dostępu myśliwych do broni krótkiej, które zostało przekazane przy piśmie 
Marszałka Senatu RP z dnia 16 czerwca 2016 roku (sygn. BPS/043-19-389/16).

Z poważaniem 
 
MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
z up. Tomasz Zdzikot 
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA ŚRODOWISKA

Warszawa, 2016.07.25

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego złożone podczas 

19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 czerwca br., przekazane 
wg właściwości przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie dostę-
pu myśliwych do broni krótkiej, znak BPS/043-19-389/16, przedstawiam następu-
jące stanowisko.

Myśliwi zobowiązani są do wykorzystywania właściwej broni i amunicji wskazanej 
dla określonego rodzaju wykonywania polowania, posługując się nią na dystans za-
pewniający skuteczność strzału czyli natychmiastowe uśmiercenie zwierzyny bez za-
dawania jej niepotrzebnych cierpień. Skutecznego wykonywania polowania nie może 
zapewnić używanie broni krótkiej (pistoletu lub rewolweru) z powodu jej parametrów 
czyli niskiej wartości energetycznej pocisku i stosunkowo krótkiego dystansu strzału. 
Dopuszczenie użycia przez myśliwych broni krótkiej o określonych parametrach ener-
getycznych mogłoby dotyczyć jedynie przypadków dostrzeliwania zranionej zwierzyny, 
co umożliwiłoby w jak najkrótszym czasie ograniczyć jej cierpienia.

Jednak podjęcie decyzji o ewentualnej nowelizacji obowiązujących przepisów 
w zakresie wykonywania polowania wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy 
problemu.

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

skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

W związku z inicjatywą ustawodawczą prowadzącą do zmian w zakre-
sie podatku akcyzowego od pojazdów samochodowych, w celu uzupełnie-
nia informacji o obecnej sytuacji rynku samochodów w Polsce, zwracam się 
z prośbą o udzielenie informacji o aktualnej liczbie pojazdów zarejestrowa-
nych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz o określenie ich 
średniego wieku z podziałem na:

a. posiadające status zarejestrowanych,
b. posiadające aktualną polisę OC,
c. posiadające ważne badanie techniczne.
Proszę o podział samochodów ze względu na pojemność silnika do 

2000 cm3 i powyżej oraz na pojazdy osobowe i ciężarowe.

Grzegorz Peczkis

Odpowiedź

Warszawa, 12 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 16 czerwca 2016 r., dotyczącego oświadczenia zło-

żonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Peczkisa podczas 19. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 9 czerwca 2016 r. (BPS/043-19-390/16) w sprawie aktualnej liczby pojaz-
dów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, uprzejmie infor-
muję, że w chwili przygotowania odpowiedzi na powyższe oświadczenie w Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców zarejestrowanych było 24 204 741 pojazdów. Poniżej 
przedstawiam szczegółowe informacje, o które wnioskował Pan Senator.

Pojazdy zarejestrowane w CEPiK – pojemność silnika

Rodzaj samochodu Pojemność silnika Suma

ciężarowy do 2000 1 069 084

powyżej 2000 2 059 293

SUMA: 3 128 377

osobowy do 2000 19 414 767

powyżej 2000 1 661 597

SUMA: 21 076 364

RAZEM 24 204 741
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Pojazdy zarejestrowane w CEPiK – aktualność badań technicznych

Rodzaj samochodu Badanie techniczne Suma

ciężarowy Nie 1 563 197

Tak 1 565 130

SUMA: 3 128 377

osobowy Nie 8 677 104

Tak 12 399 260

SUMA: 21 076 364

RAZEM 24 204 741

Pojazdy zarejestrowane w CEPiK – aktualność polisy OC

Rodzaj samochodu Polisa OC Suma

ciężarowy Nie 1 268 785

Tak 1 859 592

SUMA: 3 128 377

osobowy Nie 7 400 814

Tak 13 675 550

SUMA: 21 076 364

RAZEM 24 204 741

Pojazdy zarejestrowane w CEPiK – średni wiek

Rodzaj samochodu Średni wiek (w latach)

ciężarowy 19,1

osobowy 18,6

Z wyrazami szacunku 
 
MINISTER CYFRYZACJI 
Anna Streżyńska
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza

skierowane do ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza

Z informacji przekazywanych do mojego biura przez pracowników Pocz-
ty Polskiej SA wynika, iż sytuacja pocztowców, szczególnie listonoszy, od-
biega od normalności i może być przyrównana do pracy ponad siły i świad-
czyć o wyzysku przez władze firmy. Zwracam się zatem z prośbą o udzie-
lenie informacji dotyczącej sytuacji pracowników zatrudnionych w Poczcie 
Polskiej SA.

Listonosze doręczają głównie listy zwykłe, polecone i przekazy poczto-
we, zaś dodatkowo nakazuje się im doręczanie dużej ilości materiałów re-
klamowych, ponadto są zobowiązani sprzedawać różnego rodzaju gadżety 
i produkty.

Praca listonoszy jest bardzo ciężka, a zarobki według ich opinii w żaden 
sposób nie są adekwatne do wykonywanej pracy. Osoba zaczynająca pracę 
w Poczcie Polskiej zarabia prawdopodobnie najniższą pensję krajową, co 
powoduje fluktuację i rotację pracowników.

Doręczyciele odpowiadają finansowo za dostarczane przesyłki, wobec 
czego korzystają często ze swoich prywatnych aut w celach służbowych. 
W przypadku napraw swoich pojazdów używanych do tego celu stawka ry-
czałtu nie rekompensuje ich wydatków.

Pocztowcy ostatnio skarżą się na likwidację etatów i powiększanie re-
jonów, co powoduje, iż pracują niejednokrotnie nawet powyżej 12 godzin. 
Najciężej jest w sytuacji, kiedy listonosze obsługują rejon swój i część są-
siedniego za nieobecnych kolegów. Chętnych do pracy po prostu nie ma, zaś 
przełożeni niechętnie wypłacają wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, 
tłumacząc to zadaniowym czasem pracy.

Proszę o ustosunkowanie się do wymienionych uwag i informację o pla-
nowanych posunięciach ze strony władz Poczty Polskiej i/lub Ministerstwa 
Skarbu Państwa, zmierzających do poprawy opisanej sytuacji pracowników 
Poczty Polskiej SA.

Krystian Probierz

Stanowisko 
MINISTRA 
SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 30.06.2016 r.

Pan 
Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 
i Budownictwa

Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję, według właściwości, oświadczenie złożone podczas 

19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r. przez Pana Senatora Krystiana 
Probierza w sprawie pracowników Poczty Polskiej SA z uprzejmą prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na ręce Marszałka Senatu.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
Dawid Jackiewicz
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Odpowiedź 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
I BUDOWNICTWA

Warszawa, 14 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krystiana Probierza, złożone na 

posiedzeniu Senatu 9 czerwca 2016 r., które wpłynęło do Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa za pośrednictwem Ministra Skarbu Państwa uprzejmie przedstawiam, 
co następuje.

W zakresie poruszonej tematyki doręczania przez pracowników Poczty Polskiej SA 
m.in. produktów reklamowych, informuję, że zakres czynności pracowników służby 
doręczeń obejmuje, obok doręczania korespondencji, przekazów pocztowych czy pa-
czek również doręczanie korespondencji reklamowej, a także dokonywanie sprzeda-
ży, przede wszystkim bezpośrednio związanej z usługami pocztowymi (np. znaczków 
pocztowych, kartek pocztowych, kopert itp.). Powyższe czynności listonosze wykonują 
zatem w ramach zawartych umów o pracę. Tego rodzaju działania są konieczne z uwa-
gi na postępującą e-substytucję (zastępowanie tradycyjnych przesyłek pocztowych 
korespondencją elektroniczną), która zmniejsza przychody Spółki. Operator narodo-
wy musi zatem szukać dodatkowych źródeł przychodów.

W odniesieniu do kwestii warunków pracy listonoszy, pragnę poinformować, że 
Poczta Polska SA prowadzi cykliczne badania czasochłonności czynności i zadań re-
alizowanych przez pracowników należących do tej grupy zawodowej. Wyniki badań 
służą do podejmowania decyzji organizacyjnych, które zapewnią sprawną realizację 
tych czynności i zadań, łącznie z odpowiednim dostosowaniem zatrudnienia. Ostatnie 
takie badanie zostało przeprowadzone w maju br. i w chwili obecnej trwa planowanie 
kolejnych działań organizacyjnych w tym zakresie.

Jednocześnie w Poczcie Polskiej SA, analogicznie jak w innych przedsiębiorstwach, 
występują naturalne fluktuacje kadr, nieobecności pracowników spowodowane zwol-
nieniami lekarskimi, urlopami wypoczynkowymi itp. Ewentualna kumulacja tych 
zdarzeń w krótkim czasie, może powodować przejściowe trudności organizacyjne. 
W takich przypadkach podejmowane są działania o charakterze doraźnym, w postaci 
organizacji tzw. zastępczej obsługi rejonu doręczeń przez rezerwę pracowników lub 
pracowników będących w pracy. Jest to rozwiązanie funkcjonujące w Poczcie Polskiej 
SA od wielu lat.

Poczta Polska SA jako pracodawca wypełnia z należytym poszanowaniem zobowią-
zania wynikające z Kodeksu pracy, w tym dotyczące godzin nadliczbowych i wypłaca 
pracownikom składniki wynagrodzenia należne z tego tytułu. Równocześnie należy 
wskazać, że Spółka jest największym pracodawcą w kraju, zatrudniającym pracowni-
ków na podstawie umów o pracę.

Odnosząc się do kwestii wysokości wynagrodzeń, wyjaśniamy, że Zarząd Spółki na 
bieżąco prowadzi w tej sprawie rozmowy z partnerami społecznymi. Niemniej, wszel-
kie decyzje w tym obszarze są uwarunkowane możliwościami finansowymi Spółki. 
Zarząd na bieżąco podejmuje działania nakierowane na pozyskiwanie przychodów, 
co w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się również do poprawy warunków 
wynagradzania pracowników.

W związku z sygnalizowaną kwestią zwrotu kosztów wykorzystywania przez listo-
noszy samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjaśniamy, że Poczta Polska 
SA zobowiązana jest do przestrzegania w tym zakresie przepisów Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
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osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 
2002 nr 27 poz. 271, z późn. zm.). Spółka dokonuje na rzecz listonoszy zwrotu tych 
kosztów w wysokości maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, wska-
zanych w przywołanym rozporządzeniu. Spółka nie może dokonywać zwrotu kosztów 
w kwocie przewyższającej limit określony rozporządzeniem, bowiem spowodowałoby 
to negatywne skutki podatkowe zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracowników.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Kazimierz Smoliński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki

skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oświadczenie dotyczy górniczego chodnika ćwiczebnego przy Ze-

spole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach przy ul. Szopienickiej 66.
Przemiany w szkolnictwie w latach dziewięćdziesiątych doprowadziły do 

likwidacji kształcenia kadr dla górnictwa, a tym samym i szkół górniczych 
– zlikwidowano całkowicie podstawę tego kształcenia, jaką była baza szko-
lenia praktycznego. Wymieniona szkoła górnicza posiadała jedną z najlepiej 
wyposażonych sztolni ćwiczebnych. Wszystkie maszyny i urządzenia stoso-
wane pod ziemią zabudowane w sztolni umożliwiają zrealizowanie każdego 
tematu programowego. Sztolnie te były wybudowane z myślą o realizacji 
programu nauki praktycznej w klasach drugich górniczych, elektrycznych 
i elektronicznych, gdyż przedział wieku młodzieży nie pozwalał na jej prze-
bywanie w warunkach podziemnych kopalni.

Po latach przerwy w edukacji górniczej pilna potrzeba zmusiła górnic-
two do wznowienia dawnego kształcenia. Problemem w tym zakresie od 
początku był brak dawnej sztolni, sprzedanej wraz z majątkiem dawnego 
szybu kopalni „Wieczorek”. W tej sytuacji do obecnego czasu niemożliwe 
jest realizowanie programu dołowego w klasach drugich. Z konieczno-
ści szkoła opiera swoje działania na prowizorce. Aby w miarę możliwo-
ści zapoznać uczniów z realiami pracy pod ziemią, zajęcia odbywają się 
w warsztacie szkolnym i w różnych miejscach poza szkołą, które mają 
coś wspólnego z górnictwem podziemnym. Taka forma działania nie licuje 
z normalnością.

Przed laty Katowicki Holding Węglowy zaproponował tutejszej szkole 
reaktywowanie kształcenia kadr, ale bez zapewnienia wymaganej bazy 
dydaktycznej dla klas drugich. Dopiero klasy trzecie mogą zjeżdżać pod 
ziemię do zaadaptowanego w kopalni „Wujek” poziomu szkoleniowego na 
poziomie 370 m. Mimo ogromnych trudności szkoła jako organizacja oświa-
towa stara się wszelkimi sposobami wywiązać się z obowiązków statuto-
wych w tym zakresie.

Pragnę więc Panu Ministrowi zasygnalizować pilną potrzebę rozwiąza-
nia istniejącego problemu, tj. braku stosownej bazy. Jedynym jego rozwią-
zaniem jest wybudowanie sztolni ćwiczebnej na powierzchni, co umożliwi-
łoby znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Na ten cel Zespół 
Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach nie ma żadnych środków finan-
sowych. Mimo to od 2014 r. z ogromnym trudem opracowano projekt bu-
dowlany chodnika ćwiczebnego o długości 50 m. Do obecnego czasu 7 firm 
spoza górnictwa wykonało w szkole nieodpłatnie roboty o wartości ponad 
100 tysięcy zł, natomiast opiekująca się szkołą kopalnia „Wieczorek” prze-
syła tylko zapewnienia o pomocy na piśmie, nie podejmując żadnej kon-
struktywnej decyzji.

Panie Ministrze, dla tej szkoły realizowany obiekt ma znaczenie stra-
tegiczne. Ta sztandarowa budowa jest ewenementem w skali kraju, gdyż 
jest jedynym tego typu przykładem obywatelskiego działania w środowi-
sku oświaty. Jedyną szansą na kontynuowanie budowy jest pomoc Kopal-
ni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, której dyrekcja zapewniła szkołę o do-
starczeniu całości materiału. Mimo pozytywnego zaopiniowania formy jego 
przekazania przez dział prawny zakładu nie dotrzymano obietnicy. Kopal-
nia cały czas tłumaczy to brakiem oficjalnej decyzji Katowickiego Holdingu 
Węglowego.

Osobiście uważam, że wybudowanie chodnika o długości 50 m w obu-
dowie V10 na powierzchni może stanowić zarówno szkoleniowe, jak i egza-
minacyjne miejsce dla szkół, kursów oraz podobnych przedsięwzięć kopalni 
(szkoła ma na to pełną dokumentację). Zamiar korzystania z obiektu zasy-
gnalizowały już dwie zamiejscowe szkoły pod patronatem KHW. Zaintereso-
wanie nim wykazują również Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.
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Dyrekcja szkoły jest zdeterminowana w dążeniu do celu. Dopóki będzie 
istniało górnictwo, dopóty będzie istniała potrzeba kształcenia i egzamino-
wania osób zainteresowanych pracą w zawodzie górnika. W tym stanie rze-
czy szkoła liczy na pomoc Pana Ministra, przekonując, że budowany obiekt 
będzie z pewnością opłacalną i celową inwestycją społeczną.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka

Odpowiedź

Warszawa, 21 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2016 r., znak: BPS/043-19-392/16 w spra-

wie oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Czesława Ryszkę na 19. posiedzeniu 
Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r., dotyczące budowy górniczego chodnika ćwiczeb-
nego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach, uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje.

Ministerstwo Energii zwróciło się do Prezesa Zarządu Katowickiego Holdingu Wę-
glowego SA z wnioskiem o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi 
Prezes Zarządu przedstawił następujące wyjaśnienie.

Kierownictwo Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach, mając na względzie 
zapewnienie odpowiedniej bazy szkoleniowej dla uczniów klas drugich w specjalności 
górniczej, elektrycznej i elektronicznej, podjęło inicjatywę wybudowania sztolni ćwi-
czebnej na powierzchni. W celu realizacji tej inicjatywy kierownictwo szkoły zwróciło 
się do dyrekcji KWK „Wieczorek” o pomoc rzeczową i finansową przesyłając m.in. 
kosztorys budowy wyrobiska górniczego, którego koszt szacunkowy wynosi ponad 
205 tys. zł. Kosztorys ten nie obejmuje pozostałych kosztów jak np. transport czy 
robocizna, które po doliczeniu znacząco zwiększą poziom pomocy finansowej oczeki-
wanej przez Szkołę. Kopalnia „Wieczorek”, wchodząca w skład KHW SA jako spółka 
prawa handlowego, wobec zanotowanych w latach 2014 i 2015 ujemnych wyników fi-
nansowych (odpowiednio -467 mln zł i -238 mln zł) nie posiada środków finansowych 
i rzeczowych pozwalających na wsparcie przewidywanej inicjatywy. Ponadto przeka-
zanie przez KHW SA takich środków na rzecz Szkoły byłoby darowizną, co w sytuacji 
ujemnych wyników finansowych Spółki jest formalnie niedopuszczalne, gdyż powodo-
wałoby brak możliwości odliczenia darowizny i pomimo niewątpliwie słusznego inte-
resu społecznego mogłoby być uznane za działanie na szkodę Spółki.

Katowicki Holding Węglowy SA w roku 2008 utworzył pole szkoleniowe na poz. 370 
m w KWK „Wujek”. Uczniowie klas III i IV szkół zawodowych, z którymi zostały pod-
pisane porozumienia o współpracy mają możliwość odbywania praktyk zawodowych, 
co zapewnia pełną realizację programu nauczania. W polu szkoleniowym odbywają 
się również egzaminy dla osób ubiegających się o zdobycie tytułu zawodowego górni-
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ka lub technika górnika. W ramach podjętej współpracy ze szkołami, celem lepsze-
go przygotowania kadr dla górnictwa i wyróżniających się uczniów, przyznawane są 
uczniom stypendia fundowane.

Katowicki Holding Węglowy SA realizuje również zapisy porozumień o zatrudnie-
niu absolwentów szkół zawodowych.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Tchórzewski
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Funkcjonariusze Służby Celnej w całym kraju protestują przeciwko pla-
nowanej reformie ich służby. Mają oni od 1 stycznia 2017 r. zostać wcieleni 
w struktury Krajowej Administracji Skarbowej, która ma łączyć Służbę Cel-
ną, izby skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Podkreślają oni, że plano-
wane przez rząd zmiany w administracji skarbowej mogą doprowadzić do 
dezorganizacji ich służby, jej osłabienia i w konsekwencji do radykalnego 
ograniczenia wpływów budżetowych państwa, a także do zmniejszenia jego 
bezpieczeństwa. Celnicy wskazują, że reforma nie doprowadzi do zlikwido-
wania szarej strefy, zwiększenia wpływów do budżetu, a jej skutki będą 
odwrotne od zamierzonych i zwiększą się możliwości przemytu towarów.

Funkcjonariusze Służby Celnej protestują także przeciwko obciążaniu 
ich odpowiedzialnością za ściąganie podatku VAT, którego skuteczność nie 
ma nic wspólnego z działalnością Służby Celnej. Poważne obawy budzi też 
kwestia zapowiadanych zwolnień doświadczonych funkcjonariuszy, którzy 
w ostatnich latach stale podnoszą swoje kwalifikacje. Protestujący celnicy 
wyrażają także swoje niezadowolenie z powodu niedotrzymania obietnic 
rządu PiS, który wycofał się ze swojej przedwyborczej obietnicy, czyli rezy-
gnacji z projektu tworzenia Krajowej Administracji Skarbowej.

Innym ważnym postulatem celników jest zrównanie ich uprawnień eme-
rytalnych z uprawnieniami innych służb mundurowych. Obecnie Służba Cel-
na posiada wszystkie atrybuty służby mundurowej, jednak nie przysługują 
jej uprawnienia emerytalne należne chociażby żołnierzom czy policjantom.

Szanowny Panie Ministrze, funkcjonariusze Służby Celnej planują strajk 
włoski na granicach naszego państwa oraz zapowiadają masowe urlopy 
i przechodzenie na zwolnienia lekarskie. W związku z tym uprzejmie proszę 
o zajęcie jasnego stanowiska w tej sprawie, a także odpowiedź na następu-
jące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort prowadzi dialog z przedstawicielami 
środowiska funkcjonariuszy Służby Celnej w sprawie planowanej reformy 
oraz na jakim etapie znajdują się prowadzone rozmowy?

2. Które z postulatów celników zamierza zrealizować Ministerstwo Fi-
nansów i czy brane jest pod uwagę wycofanie się z niedoskonałego pomysłu 
stworzenia Krajowej Administracji Skarbowej?

3. Jakie dane wskazują na skuteczność planowanych zmian oraz w jaki 
sposób celnicy mają wpływać na zwiększenie ściągalności podatku VAT?

4. Jakie działania podejmowane są przez Ministerstwo Finansów 
w związku z planowanym zaostrzeniem strajku celników na granicach 
w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, a także szczytu 
NATO w Warszawie?

Waldemar Sługocki
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Odpowiedź

Warszawa, 11 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

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

19. posiedzeniu Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r., w sprawie planowanej reformy 
Służby Celnej, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Na wstępie pragnę zapewnić o swoim zrozumieniu dla zaniepokojenia funkcjona-
riuszy celnych i pozostałych grup zawodowych, które wejdą w skład Krajowej Admini-
stracji Skarbowej (dalej „KAS”), jak również związków zawodowych reprezentujących 
funkcjonariuszy i pracowników, wynikającego z procesu zmian. Obawy o zatrudnienie 
w nowych strukturach, w tym dotyczące warunków zatrudnienia oraz rodzaju zadań 
przydzielonych do realizacji, są naturalnym zjawiskiem, które Ministerstwo Finansów 
stara się minimalizować.

Należy wskazać na bezzasadność zawartego w oświadczeniu twierdzenia doty-
czącego zapowiadanych zwolnień doświadczonych funkcjonariuszy. Ministerstwo 
Finansów wielokrotnie podkreślało, że celem reformy jest zbudowanie KAS na sil-
nej, merytorycznej kadrze, która wykorzysta swoje dotychczasowe doświadczenia. 
Zakłada się, że w jednostkach organizacyjnych KAS zadania będą powierzane oso-
bom obecnie pełniącym służbę albo zatrudnionym w Służbie Celnej, zatrudnionym 
w urzędach kontroli skarbowej oraz w administracji podatkowej. Optymalizacja za-
trudnienia może zostać w całości zrealizowana w sposób naturalny – poprzez zwol-
nienie osób w wieku emerytalnym. Zatrudnienie osób będzie następowało w oparciu 
o potrzeby jednostek KAS oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia tych osób 
tak, aby uzyskać nowoczesną, jednolitą a przede wszystkim skuteczną służbę. Funk-
cjonariuszom oraz pracownikom będą przedstawiane propozycje określające nowe 
warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, z uwzględnieniem posiadanych kwalifi-
kacji i przebiegu dotychczasowej pracy lub służby a także dotychczasowego miejsca 
zamieszkania. Wyodrębnienie grupy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy bę-
dzie wiązało się głównie z rodzajem wykonywanych przez nich zadań. I tak, zadania 
policyjne będą realizowane przez funkcjonariuszy a typowo urzędnicze przez pra-
cowników cywilnych. Ministerstwo Finansów jest zainteresowane najefektywniej-
szym wykorzystaniem istniejących kadr. Oznacza to oparcie działalności powstają-
cej służby na wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu osób obecnie już pracujących 
w strukturach podległych Ministrowi Finansów.

W ramach przygotowywanej reformy administracji podatkowej, kontroli skarbo-
wej i Służby Celnej zakłada się utworzenie wyspecjalizowanej administracji rządowej 
wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności 
celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, tj. KAS z wyodrębnio-
ną Służbą Celno-Skarbową, stanowiącą jednolitą i umundurowaną formację, którą 
będą tworzyć funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Utworzenie KAS nakierowane 
jest na wzmocnienie efektywnego poboru podatków, umożliwienie skutecznej egze-
kucji administracyjnej należności pieniężnych, poprawę skuteczności i efektywno-
ści w zwalczaniu oszustw podatkowych i odzyskiwanie zaległości podatkowych oraz 
celnych, zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wywiązywania się przez 
podatników z zobowiązań podatkowych, usprawnienie systemu zapewniającego bez-
pieczeństwo finansowe państwa. Niewątpliwie działania podejmowane przez organy 
w ramach jednolitych struktur (KAS), m.in. w związku z dochodzeniem należności cel-
nych i podatkowych, wpłyną na zwiększenie efektywności działania a w konsekwencji 
spowodują wyeliminowanie dużej luki podatkowej. Uzasadnione jest zatem wdrożenie 
projektowanych zmian. Należy jednocześnie podkreślić, że reforma służb podległych 
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Ministrowi Finansów będzie wdrażana etapowo, co eliminuje ryzyko dezorganizacji 
służby i w konsekwencji ograniczenia wpływów budżetowych państwa oraz zmniejsze-
nia jego bezpieczeństwa.

W kwestii uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy celnych, należy wyjaśnić, że 
Ministerstwo Finansów popiera dążenia funkcjonariuszy celnych mające na celu ob-
jęcie ich zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych. W związku 
z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13 
Ministerstwo Finansów podjęło prace zmierzające do jego wykonania. W celu pra-
widłowego wykonania orzeczenia wystąpiono do przedstawicieli nauki, specjalistów 
i ekspertów o przygotowanie opinii prawnych. Ponadto w Ministerstwie Finansów pro-
wadzono działania obejmujące analizy prawne i systemowe mające pomóc w najwłaś-
ciwszej realizacji wyroku.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w Sejmie RP został złożony obywatelski projekt usta-
wy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicz-
nej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30). Obecnie Rada Ministrów prowa-
dzi prace nad projektem stanowiska Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Pomimo 
restrykcyjnego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
zgodnie z którym uprawnieniami do świadczeń emerytalnych w ramach systemu za-
opatrzeniowego powinni być objęci jedynie funkcjonariusze celni wykonujący zadania 
określone w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy o Służbie Celnej, planuje się rozszerzenie 
zakresu podmiotowego wskazanego w ww. wyroku.

Odnosząc się do szczegółowego pytania zawartego w oświadczeniu, dotyczącego 
dialogu z przedstawicielami środowiska funkcjonariuszy celnych w sprawie planowa-
nej reformy wyjaśniam, że już na etapie rozpoczęcia prac związanych z reorganiza-
cją służb podległych Ministrowi Finansów, mającą na celu utworzenie KAS, podjęto 
dialog z pracownikami, funkcjonariuszami oraz przedstawicielami związków zawo-
dowych. Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w ramach uzgodnień 
wewnątrzresortowych był opiniowany przez dyrektorów i naczelników zarówno izb 
i urzędów skarbowych, jak również izb i urzędów celnych, a także dyrektorów urzę-
dów kontroli skarbowej. Ponadto przedstawiciele strony społecznej zostali zaproszeni 
do udziału w pracach projektowych nad ustawą kreującą KAS i osoby, które przyjęły 
zaproszenie, uczestniczyły w pracach legislacyjnych. W trakcie prowadzonych prac 
Kierownictwo Ministerstwa Finansów na bieżąco spotykało się „w terenie” z przedsta-
wicielami Służby Celnej, administracji podatkowej, urzędów kontroli skarbowej oraz 
z reprezentantami związków zawodowych powyższych formacji, w celu przedstawienia 
projektowanych rozwiązań prawnych.

Ponadto projekty ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepi-
sy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej są przedmiotem analiz 
specjalnie powołanego przy Radzie Dialogu Społecznego Zespołu (Zespół doraźny ds. 
projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i projektu ustawy Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej). Podczas posiedzenia Zespołu 
w dniu 16 czerwca br. podjęto decyzję o zawieszeniu prac nad ustawą o Krajowej 
Administracji Skarbowej na czas wakacji, w celu umożliwienia rozmów i uzgodnień. 
Zdecydowano, że prace w Sejmie nad ustawą o KAS zostaną wznowione na począt-
ku września. Prowadzone będą prace nad rozwiązaniami, które w miarę możliwości 
usatysfakcjonują stronę pracowniczą oraz pozwolą osiągnąć cel rządowy, polegający 
na wzmocnieniu i wprowadzeniu zmian zarówno dla Służby Celnej oraz administracji 
skarbowej zmierzających do bardziej efektywnego zarządzania.

W kwestii zapytania o wycofanie się z pomysłu utworzenia KAS, informuję, że 
Rząd nie zrezygnuje z reformy. Aktualnie, administracja podatkowa, kontrola skarbo-
wa i Służba Celna ma strukturę rozproszoną, w trzech niezależnie funkcjonujących 
pionach i nie jest w stanie efektywnie wykonywać swoich zadań. W administracji 
podatkowej i celnej mamy do czynienia z powielaniem niektórych zadań związanych 
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z procesem poboru należności podatkowych i celnych w ramach poszczególnych służb 
(np. kontrola prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych i celnych). Utworze-
nie KAS otwiera drogę do udoskonalenia całego systemu podatkowego, a podjęte dzia-
łania ukierunkowane są na podniesienie efektywności i optymalizację struktur.

Na obecnym etapie, gdy projekty zostały złożone w Sejmie RP, wszelkie zmiany 
wprowadzane będą w trybie Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. Regulamin Sejmu RP.

Bezzasadna jest sugestia zawarta w oświadczeniu wskazująca, że funkcjonariusze 
celni mają wpłynąć na zwiększenie ściągalności podatku VAT. Poprawa ściągalności 
należności, w tym podatku VAT, ma zostać osiągnięta poprzez zmiany związane z kon-
solidacją służb podległych Ministrowi Finansów. Skumulowanie w jednolitych struk-
turach KAS zadań obecnie realizowanych przez Służbę Celną, administrację podat-
kową oraz organy kontroli skarbowej, w tym usprawnienie współpracy oraz wymiany 
informacji istotnych przy realizacji zadań, zwłaszcza związanych z rozpoznawaniem, 
wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń, w tym prze-
stępstw i wykroczeń skarbowych wpłynie niewątpliwie na zwiększenie efektywności 
działania służb podległych Ministrowi Finansów, również w zakresie ściągalności na-
leżności. Poza reformą instytucjonalną projektowane są również zmiany regulacji do-
tyczących systemu podatkowego obejmujące m.in. tzw. pakiet paliwowy, nowelizację 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych, wprowadze-
nie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, jak również usprawnienie narzędzi 
informatycznych. Wszystkie z opisanych wyżej działań mają wpłynąć na zwiększenie 
ściągalności należności, w tym należności podatkowych.

Mając na względzie zapytanie dotyczące działań jakie zamierza podjąć Minister-
stwo Finansów w związku z planowanym zaostrzeniem strajku celników na grani-
cach, wyjaśniam, że od początku czerwca na wszystkich przejściach granicznych pod-
niesiono poziom kontroli w związku z organizacją szczytu NATO oraz Światowych 
Dni Młodzieży. W ramach wzmożonych działań kontrolnych zwiększane są zasoby 
kadrowe zaangażowane w bezpośrednią kontrolę towarów, środków transportu i osób. 
Służba Celna utrzymuje na przejściach granicznych pełną obsadę kadrową. Minister-
stwo Finansów jak i poszczególne izby celne stale monitorują sytuację. W przypadku, 
gdy sytuacja będzie tego wymagała podjęte zostaną działania eliminujące ewentualne 
utrudnienia w obsłudze.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w z. Marian Banaś
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Do mojego biura senatorskiego dotarło stanowisko Gliwickiego Centrum 
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, które wyraża swoje zaniepokojenie projek-
tem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych 
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, które dotyczą załącznika nr 2 dotyczą-
cego świadczeń w zakresie neurologii dziecięcej. Zdaniem zainteresowanych 
podmiotów medycznych proponowany projekt przy dostosowaniu do niego 
wymogów NFZ stwarza realne zagrożenie niemożności spełnienia opisanych 
w projekcie rozporządzenia warunków. Spowoduje to w konsekwencji brak 
kontraktu z NFZ, a tym samym zaprzestanie udzielania świadczeń w za-
kresie poradni neurologii dziecięcej, które nie znajdują się przy oddziałach 
szpitalnych. W konsekwencji pozbawi się świadczeń medycznych z zakre-
su neurologii dziecięcej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, dzieci niepełno-
sprawne, które leczone są w mniejszych ośrodkach od wielu już lat.

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany doprowadzą do fa-
woryzowania na listach rankingowych ośrodków z dużymi oddziałami 
szpitalnymi, posiadających gabinety diagnostyczno-zabiegowe, aparaty do 
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Ogromna większość 
placówek o bogatym dorobku i wysokim poziomie merytorycznym niestety 
nie będzie mogła spełnić nowych warunków rankingowych, a tym samym 
pozbawiona zostanie możliwości udzielania świadczeń dzieciom z zabu-
rzeniami rozwojowymi w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Takie zmiany 
budzą ogromny niepokój specjalistów z zakresu leczenia rehabilitacyjnego 
niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców tych dzieci.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedzi na na-
stępujące pytania.

1. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem rozporządzenia bę-
dącego przedmiotem tego oświadczenia?

2. Czy za planowanymi zmianami stoją oszczędności, jakich Minister-
stwo Zdrowia chce dokonać na leczeniu neurologicznym dzieci z zaburzenia-
mi rozwojowymi?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia dokonało analizy konsekwencji wprowadze-
nia przedmiotowego rozporządzenia polegających na ograniczeniu możliwości 
leczenia neurologicznego dzieci w mniejszych ośrodkach medycznych, a tym 
samym powodujących ograniczenie dostępności świadczeń medycznych?

Waldemar Sługocki

Odpowiedź

Warszawa, 4.07.2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Sługoc-

kiego na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r., w związku z otrzymanym 
pismem Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w sprawie projektu roz-
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porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru 
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdro-
wotnej, które dotyczą załącznika nr 2 dotyczącego świadczeń w zakresie neurologii 
dziecięcej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kry-
teriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rozporządzeniem o kryteriach wyboru ofert”, stano-
wi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świad-
czeniach”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. poz. 1138, z późn. zm.).

Z dniem 1 lipca 2016 r., tj. z dniem wejścia w życie powyższego upoważnienia 
ustawowego Minister Zdrowia jest obowiązany do wydania rozporządzenia określa-
jącego szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do dnia 30 czerwca 2016 r. kompetencja 
do określenia kryteriów oceny ofert na mocy art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świad-
czeniach spoczywa na Prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia, który publikuje je 
w formie zarządzenia.

Należy podkreślić, iż szczegółowe kryteria wyboru ofert są to warunki, których 
spełnienie decyduje o miejscu oferty w rankingu wszystkich ofert złożonych w toku 
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
które nie podlegały odrzuceniu. Niespełnienie tych warunków nie wyklucza świad-
czeniodawcy z możliwości zawarcia z nim umowy, a jedynie skutkuje uzyskaniem 
niższej liczby punktów rankingowych, co w konsekwencji oznaczać może wybór oferty 
konkurencyjnych świadczeniodawców, w przypadku ich istnienia na danym obszarze 
kontraktowania. Obszary terytorialne, dla których przeprowadza się postępowania 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a które okre-
śla dyrektor oddziału wojewódzkiego, są kolejnym mechanizmem regulującym wybór 
ofert. W przypadku określenia obszaru w taki sposób, że ilość świadczeniodawców jest 
ograniczona, zmniejsza się konkurencja między świadczeniodawcami i maleje znacze-
nie kryteriów rankingujących.

Należy więc wyraźnie odróżnić kryteria wyboru ofert na podstawie rozporządzenia 
o kryteriach wyboru ofert (na podstawie art. 148 ust. 3) od warunków wymaganych, 
określonych na gruncie rozporządzeń o świadczeniach gwarantowanych (na podstawie 
art. 31d ustawy o świadczeniach). Warunki określone w rozporządzeniach o świadcze-
niach gwarantowanych – są obowiązujące, a ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem 
oferty. Poprzez kryteria wyboru premiuje się tych świadczeniodawców, którzy złożyli 
najlepsze oferty w postępowaniu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o kryteriach wyboru ofert znajdował się 
do dnia 30 maja 2016 r. w konsultacjach publicznych, w wyniku których zgłoszono 
szereg uwag, które zostały rozpatrzone i poddane analizie w zakresie ich zasadności. 
Uwagi uznane za zasadne zostały uwzględnione.

W ramach przedmiotowych konsultacji do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło wiele 
uwag od podmiotów leczniczych realizujących w ramach umowy z Funduszem za-
kres: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale 
dziennym. Podstawowy zarzut powyższych środowisk dotyczy zbyt wysokich wymo-
gów parametryzujących personel medyczny – głównie lekarzy specjalistów w wymiarze 
1/2 etatu na 10 świadczeniobiorców poniżej 18 r.ż. oraz pominięcia w projektowanym 
rozporządzeniu innych zawodów medycznych.

Należy zauważyć, iż większość podmiotów zgłaszających uwagi w tym zakresie 
uznaje błędnie zaproponowane kryteria oceny ofert jako warunki bezwzględnie wyma-
gane od świadczeniobiorców, zmieniające obowiązujące wymagania określone w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu rehabilitacji leczniczej – Dz. U. z 2013 r. poz. 1522. Obowiązujące 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczni-
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czej zawiera szeroki wykaz personelu medycznego umożliwiającego realizację świad-
czeń w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub 
oddziale dziennym.

W projektowanym zaś rozporządzeniu o kryteriach wyboru ofert przyjmuje się za-
sadę premiowania tych zawodów medycznych, które z uwagi na zakres zdobytego 
wykształcenia i doświadczenia dają rękojmie wykonywania świadczeń o najwyższej 
jakości. Jednocześnie nie oznacza to wyeliminowania pozostałych zawodów z możli-
wości realizacji świadczeń. Niemniej jednak uznano za zasadne obniżenie wymagań 
dotyczących personelu medycznego, odejście od zasady przeliczania liczby personelu 
na liczbę świadczeniobiorców oraz uwzględnienie innych zawodów w kryteriach ran-
kingujących.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Gryza
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Obecna sytuacja w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest 
symbolem i odzwierciedleniem trudnej sytuacji środowiska pielęgniarek i po-
łożnych w naszym kraju. Średnia wieku personelu pielęgniarskiego w pol-
skich szpitalach wynosi 50+. Młodzi adepci tego zawodu wyjeżdżają z kraju 
w poszukiwaniu pracy w zdecydowanie lepszych niż w Polsce warunkach 
i za znacznie wyższe wynagrodzenie. Biorąc pod uwagę znaczne starze-
nie się społeczeństwa, wzrost liczby chorych na choroby wieku starczego 
oraz choroby cywilizacyjne, należy się spodziewać ogromnej zapaści pol-
skiej służby zdrowia. Zdaniem specjalistów w najbliższych latach zabraknie 
w naszym kraju pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.

Środowisko pielęgniarskie już teraz wyraża poparcie dla strajkujących 
pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka. Niewykluczone, że niebawem bę-
dziemy mieli do czynienia ze strajkami w innych placówkach medycznych 
na terenie całego kraju. Niestety, na dzień dzisiejszy nic nie zapowiada prze-
rwania trwającego już 12 dzień strajku w CZD. Strajkujący podkreślają, że 
nie wycofają się ze strajku, który trwa nieprzerwanie od 24 maja. Pielęg-
niarki odeszły od łóżek pacjentów lub ich obecność została ograniczona do 
oddziałowych i jednej pielęgniarki. Domagają się podwyżek i zwiększenia 
zatrudnienia, podkreślając przy tym, że ciągle rosnący deficyt kadry pielęg- 
niarskiej powoduje coraz większe obciążenie oraz zmniejszenie się liczby 
etatowej kadry pielęgniarskiej na dyżurach, a to wiąże się z pogorszeniem 
poziomu opieki oraz w przypadku ciężko chorych dzieci może zagrażać ich 
życiu. Wskazują one nie tylko na swoje niskie wynagrodzenie, nieadekwatne 
do ich umiejętności, wykształcenia i odpowiedzialności, ale także nadmierne 
obciążenie pracą, brak poczucia bezpieczeństwa i poszanowania godności 
ich szlachetnego zawodu.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska przez 
kierowany przez pana resort, podjęcie odpowiednich działań polegających 
na przerwaniu bolesnego strajku w Centrum Zdrowia Dziecka oraz odpowie-
dzi na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Zdrowia przygotowuje plan działania zmierzający 
do systemowego rozwiązania problemu braku kadry pielęgniarskiej w pol-
skich szpitalach?

2. Czy kierowany przez Pana resort prowadzi analizy dotyczące porzu-
cenia zawodu przez młode pielęgniarki i pielęgniarzy oraz ma dane na temat 
ich zatrudnienia w placówkach medycznych poza granicami kraju? Jeśli tak, 
to proszę o ich przedstawienie.

3. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi stały dialog z Naczelną Izbą Pie-
lęgniarek i Położnych na temat poprawy jakości ich pracy i wysokości wy-
nagrodzeń?

Waldemar Sługocki
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Odpowiedź

Warszawa, 28 czerwca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Sługockie-

go na 19. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 w sprawie trudnej sytuacji 
pielęgniarek i położnych, w tym zakończenia strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia 
Dziecka oraz podjęcia działań systemowych mających na celu rozwiązanie problemu 
braku pielęgniarek i położnych w polskich szpitalach, uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc się do kwestii związanej ze strajkiem pielęgniarek w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie, informuję, że protest w Centrum Zdrowia Dziecka został zakoń-
czony podpisaniem w dniu 8 czerwca br. Porozumienia, pomiędzy Dyrekcją Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie a Związkiem Zawodowym Pielęg-
niarek i Położnych przy IPCZD, co oznacza powrót do normalnego funkcjonowania 
Instytutu. W ramach porozumienia uzgodniono mechanizmy, które pozwolą na stop-
niową realizację zgłoszonych przez Związek postulatów i poprawę warunków pracy. 
Strony oświadczyły zgodnie, że prowadzony spór zbiorowy zostaje zawieszony do dnia 
31 grudnia 2016 r. W okresie zawieszenia sporu zbiorowego Związek Zawodowy będzie 
monitorował realizację warunków Porozumienia zawartego z Pracodawcą, a spełnienie 
warunków Porozumienia w powyższym terminie zakończy spór zbiorowy.

Odnosząc się do pytania pierwszego, czy Ministerstwo Zdrowia przygotowuje plan 
działania zmierzający do systemowego rozwiązania problemu braku kadry pielęgniar-
skiej w polskich szpitalach, informuję, że jednym z istotnych problemów ochrony 
zdrowia w Polsce jest niski wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1000 mieszkań-
ców w bezpośredniej opiece nad pacjentem, który wynosi 5,4. Mając na uwadze po-
wyższy wskaźnik, resort zdrowia zaplanował w perspektywie finansowej 2014–2020 
w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego realizację działań, których celem jest 
zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań de-
mograficznych. W procesie programowania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, 
w tym w szczególności w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo 
Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju brały pod uwagę 
sytuację kadry pielęgniarskiej i położniczej w Polsce. Punktem wyjścia dla planowa-
nej interwencji EFS w latach 2014–2020, dotyczącej wsparcia kadr systemu ochrony 
zdrowia, było wystąpienie w niedługiej perspektywie czasu znacznego deficytu wśród 
kadr pielęgniarek i położnych oraz zwiększające się zapotrzebowanie na świadczenia 
medyczne i opiekuńcze w związku ze starzeniem się społeczeństwa.

Mając na uwadze wagę wyzwań w kontekście kadry medycznej w Polsce, w tym 
w szczególności dotyczących pielęgniarek i położnych oraz biorąc pod uwagę zakres 
interwencji możliwej do sfinansowania z EFS, podjęto decyzję o skoncentrowaniu 
działań dedykowanych rozwojowi kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr me-
dycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Na 
te działania wyodrębniono specjalną oś priorytetową Wsparcie dla obszaru zdrowia, 
w której na kształcenie kadr medycznych zostanie przeznaczone ok. 221 mln euro.

Interwencja zaplanowana w PO WER będzie oddziaływała na kształcenie przeddy-
plomowe pielęgniarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości kształcenia 
praktycznego poprzez tworzenie Centrów Symulacji Medycznej, a jej głównym celem 
jest zwiększenie liczby absolwentów studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położ-
nictwo. Zaplanowano, że docelowa wartość wskaźnika w 2023 r. – dodatkowa liczba 
osób, które dzięki wsparciu programu uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej wyniesie 10 625 osób.
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W listopadzie 2015 r. Minister Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich 
ogłosił konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych 
uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych 
na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”.

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni me-
dycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych. Projekty 
składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs zakładają przygotowanie programu 
rozwojowego, który przyczyni się do wzrostu o min. 25% liczby absolwentów kierun-
ków pielęgniarstwa i/lub położnictwa u Projektodawcy w stosunku do średniej licz-
by absolwentów tych kierunków (poziom licencjata pielęgniarstwa i/lub położnictwa) 
z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Projekty reali-
zowane będą w formie partnerstwa uczelni z podmiotami leczniczymi lub związkami 
pracodawców branży ochrony zdrowia, które zgodnie z założeniem konkursu mają 
zapewnić zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) dla minimum 15% absolwen-
tów przez okres co najmniej 12 miesięcy od chwili zakończenia udziału w projekcie. 
Jednocześnie zatrudnienie nowych pielęgniarek i położnych (absolwentów uczelni, 
z którą została podpisana umowa partnerska) nie może spowodować zmniejszenia 
wskaźnika zatrudnienia w danym podmiocie leczniczym w odniesieniu do danych 
z ostatnich trzech lat. Wnioskodawcą mogą być szkoły wyższe publiczne bądź niepu-
bliczne, kształcące na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo, których jednostki 
spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą 
spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęg-
niarstwo i/lub położnictwo na poziomie licencjata – zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Alokacja na konkurs wynosi 90 mln PLN. Nabór wniosków trwał do 5 lutego 
2016 r. W odpowiedzi na przedmiotowy konkurs złożono 21 wniosków. W wyniku 
oceny formalno-merytorycznej 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i zgodnie 
z procedurą konkursową, wnioski zostały skierowane do negocjacji, które zakończyły 
się 3 czerwca br. Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które bezwarunkowo 
uzyskały 60 punktów oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych kategoriach 
oceny spełniania kryteriów merytorycznych. Lista rankingowa 11 wybranych uczelni 
w ramach przedmiotowego konkursu znajduje się na stronie www.zdrowie.gov.pl.

Dodatkowo w ramach PO WER Ministerstwo Zdrowia od października 2015 r. 
rozpoczęło realizację projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, komplementar-
nego do projektu ukierunkowanego na zwiększenie liczby absolwentów kierunków 
pielęgniarstwo i położnictwo. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na 
kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz wypracowanie mechanizmów umożli-
wiających wzrost liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych w polskim systemie 
ochrony zdrowia.

W ramach projektu zaplanowano m.in. takie działania jak:
– wprowadzenie rozwiązań systemowych, przyczyniających się do wzrostu liczby 

miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych,
– prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem standardów kształcenia w zakresie no-

wych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych dotyczących ordynowa-
nia leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne,

– prowadzenie bieżącej analizy standardów kształcenia pielęgniarek i położnych 
pod kątem konieczności wprowadzenia zmian wynikających m.in. z aktualnych 
trendów demograficznych, epidemiologicznych i wejścia w życie nowych tech-
nologii,

– prowadzenie corocznej oceny stosowania norm zatrudnienia, wskaźnika migra-
cji pielęgniarek i położnych oraz wdrożenie pilotażu dot. standaryzacji opieki 
pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych,

– diagnozowanie potrzeb kadrowych pracodawców pod kątem wymaganych kwa-
lifikacji zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie,

– analizowanie rynku usług pielęgniarskich – ze szczególnym uwzględnieniem 
wszystkich form zatrudnienia oraz migracji pielęgniarek i położnych,
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– wypracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelniami a podmiotami leczni-
czymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek i położnych,

– przeprowadzenie audytów na uczelniach w zakresie tworzenia Centrów Symula-
cji Medycznej dla pielęgniarek i położnych,

– wsparcie pielęgniarek i położnych (studentów, absolwentów) w zakresie procesu 
kształcenia na rzecz wykonywania zawodu w ramach utworzonej platformy in-
ternetowej pn. Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa.

Ponadto, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wspierane będzie 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrze-
bami epidemiologiczno-demograficznymi kraju. Rozstrzygnięty został konkurs na 
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, dofinansowanie otrzyma 27 pro-
jektów. Do konkursu zgłoszono 63 wnioski. Do dofinansowania zostały skierowane 
projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną wg kolejności na 
liście rankingowej i do wysokości dostępnej alokacji. W ostatnim czasie zwiększona 
została wysokość środków w konkursie. Dzięki temu możliwe było zakontraktowanie 
27 najlepiej ocenionych projektów, tj. wszystkich, które uzyskały punkty premiujące 
i co najmniej 112,5 pkt podczas oceny. Całkowita alokacja wynosi 68 776 682,53 zł. 
W dniu 23 maja br. Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy w ramach kon-
kursu wspierającego kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Zgodnie z za-
łożeniami, kwalifikacje podniesie ok. 30 000 przedstawicieli tych zawodów.

W ramach realizowanych projektów pielęgniarki i położne będą mogły korzystać 
z następujących kursów:

– ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,
– wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
– pielęgniarstwo onkologiczne,
– wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
– opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowo-

tworów,
– pielęgniarstwo psychiatryczne,
– rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
– wykonanie badania spirometrycznego,
– kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. 

Kształcenie będzie prowadzić 27 podmiotów z całego kraju. Dzięki temu dostęp 
do kursów będzie dogodny dla uczestników. Lista projektów wybranych do do-
finansowania znajduje się na stronie www.zdrowie.gov.pl.

W odniesieniu do drugiego pytania, czy resort prowadzi analizy dotyczące porzu-
cenia zawodu przez młode pielęgniarki i pielęgniarzy oraz posiada dane na temat ich 
zatrudnienia w placówkach medycznych poza granicami kraju, informuję, że Mini-
sterstwo Zdrowia w ramach szeroko zakrojonej współpracy z przedstawicielami:

∙ Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
∙ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
∙ Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce;
∙ Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej,

prowadziło prace w ramach Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społe-
czeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących 
podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, powołanego 
zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urzęd. Min. Zdrow. 
z 2012 r. poz. 13, poz. 86, z 2013 poz. 26). Efektem prac Zespołu jest dokument pn.: 
„Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomen-
dacje i ich realizacja”. Dokument ten został zaktualizowany i w dniu 2 września 2015 
roku zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce kadra 
medyczna i kształcenie/ pielęgniarki i położne /komunikaty ws. wynagrodzeń pielęg-
niarek i położnych.

Odnosząc się do skali migracji pielęgniarek i położnych należy nadmienić, że sza-
cowane ono jest na podstawie różnych danych, np. na podstawie liczby zaświadczeń 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawane przez samorząd zawodowy oraz 
na podstawie udostępnianych przez Komisję Europejską informacji o uznanych kwa-
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lifikacjach zawodowych. Równocześnie należy mieć na uwadze fakt, że swoboda prze-
pływu osób jest jedną z fundamentalnych swobód Unii Europejskiej. Od 2014 r. do 
2015 r. w Polsce wydano 18 966 zaświadczeń na potrzeby uznawania kwalifikacji 
zawodowych dla pielęgniarek i położnych. W krajach UE uznano kwalifikacje 4257 
pielęgniarkom i położnym co stanowi 22,5% ze wszystkich osób, które odebrały ww. 
zaświadczenia, przeszły procedurę uznawania kwalifikacji i podjęły tam pracę w wy-
uczonym zawodzie. Pozostałe pielęgniarki i położne albo nie wyjechały, albo za granicą 
podjęły pracę w innych zawodach (np. opiekuńczych, pomocniczych lub zupełnie nie-
związanych z opieką i ochroną zdrowia).

Poniżej przedstawiam informacje na temat liczby absolwentów I stopnia na kierun-
kach pielęgniarstwo i położnictwo oraz liczbę odebranych praw wykonywania zawodu.

Tabela 1. Porównanie liczby absolwentów I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo 
i położnictwo z liczbą wydanych pierwszy raz praw wykonywania zawodu.

Rok Liczba 
absolwentów

Liczba wydanych 
praw 

wykonywania 
zawodu2

Różnica

Liczba 
odebranych 

praw 
wykonywania 
zawodu w %

pielęgniarstwo położnictwo pielęgniarki położne pielęgniarki położne pielęgniarki położne

2012 7132 1119 3081 574 4051 545 44% 52%

2013 5790 839 2919 561 2871 278 51% 67%

2014 5774 828 3443 759 2331 69 60% 92%

2015 4383 764 3745 735 638 29 86% 97%

2016 * * 923** 205** - - - -

Razem 23079 3550 14111 2834 9891 921 62% 80%

26629 16945 10812

% 64%

Opracowanie: Departament Pielęgniarek i Położnych.
2 Źródło danych: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzony przez Naczelną 

Radę Pielęgniarek i Położnych
** dane wg stanu na dzień 31.05.2016 r.

Z powyższych danych wynika, że 64% absolwentów odebrało prawo wykonywania 
zawodu w latach 2012–2016.

Odnosząc się do trzeciego pytania, czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi stały dia-
log z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na temat poprawy jakości pracy i wy-
sokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych informuję, że Ministerstwo Zdrowia 
prowadzi stały dialog ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych. W tro-
sce o zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz dbając o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjenta-
mi, a także mając na uwadze zwiększenie liczby wykwalifikowanych kadr, w dniu 
23 września 2015 r. zostało podpisane porozumienie przez Ministra Zdrowia, Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środowisko pielęgniarek i położnych – re-
prezentowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w sprawie planowanego 
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Realizując zawarte Porozumienie 
Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 
i 1628) zapewniające dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez 
pielęgniarki i położne.
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Zakończono I etap realizacji przedmiotowego rozporządzenia, zgodnie z którym 
wzrostem wynagrodzeń objęto od 1 września 2015 r. pielęgniarki i położne wykonują-
ce zawód i bezpośrednio realizujące świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodaw-
ców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z wyłączeniem umowy 
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2016 r. realizowany jest II etap, w ramach którego wzrostem wy-
nagrodzeń są obejmowane pielęgniarki i położne realizujące świadczenia z zakre-
su podstawowej opieki zdrowotnej, dla których jednostką rozliczeniową jest roczna 
stawka kapitacyjna, a od 1 września 2016 r. nastąpi wzrost wynagrodzeń pielęgnia-
rek i położnych realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, finansowane na podstawie stawek ryczałtowych, stosownie do wielkości 
obszaru zabezpieczenia. Realizacja przepisów ww. rozporządzenia przez podmioty 
lecznicze, na terenie całego kraju, podlega stałemu monitoringowi Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

W ramach przedmiotowego rozporządzenia zapewniono coroczny (do 2019 r.) 
wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł 
rocznie (4 x 400) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyska-
nych podwyżek po 2019 r.

Obecnie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, pielęgniarki i położne otrzymują dodat-
kowe środki finansowe w wysokości 400 zł, na okres od dnia 1 września 2015 r. do 
dnia 31 sierpnia 2016 r. Kwota ta stanowi kwotę „brutto brutto”, tzn. wliczone są 
w niej – dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebę-
dące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne 
i Fundusz Pracy, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Jak wspomniano powyżej przedmiotowe rozporządzenie zapewnia dalszy średni 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi o:

1) 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym kwotę 
400 zł wskazaną powyżej;

2) 1200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., w tym kwotę, 
o której mowa w pkt 1;

3) 1600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w tym kwotę, 
o której mowa w pkt 2.

Ponadto informuję, że aktualnie w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw 
Ochrony Zdrowia, będącego zespołem branżowym przy Radzie Dialogu Społecznego, 
prowadzone są prace nad rozwiązaniem systemowym normującym kwestię wynagro-
dzeń w ochronie zdrowia. W dniu 4 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 
partnerom społecznym wstępną propozycję projektu ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, która ma stano-
wić materiał wyjściowy dla opracowywanego rozwiązania docelowego, W toku dyskusji 
nad tą propozycją zarówno strona związkowa, jak i strona pracodawców podkreślały 
konieczność wskazania źródeł finansowania wszelkich rozwiązań dotyczących kwe-
stii płacowych. Z inicjatywy członków Zespołu dodatkowo powołany został podzespół 
roboczy do spraw projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowni-
ków podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podczas posiedzenia Trójstron-
nego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 czerwca br. 
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił wstępny projekt ustawy regulującej 
minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczni-
czych. Podstawowym założeniem projektowanego rozwiązania jest ustanowienie dla 
pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność 
leczniczą wysokości minimalnych wynagrodzeń zasadniczych stanowiących krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz współczynnika pracy określonego dla 
każdej z grup zawodowych. Strona pracodawców oraz NSZZ „Solidarność” i OPZZ 
uznali za zasadne prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia dalszych prac nad pro-
jektem przedmiotowej regulacji. Partnerzy społeczni wnioskowali o prowadzenie prac 
legislacyjnych bez zbędnej zwłoki. Forum Związków Zawodowych wstrzymało się od 
głosu i zapowiedziało zgłoszenie swojego stanowiska co do trybu prowadzenia prac 
nad tym projektem w terminie późniejszym.
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Mając powyższe na uwadze pragnę jednak zapewnić, że realizacja podwyżek wy-
nagrodzeń dla pielęgniarek i położnych będzie kontynuowana na dotychczasowych 
zasadach.

Przewiduje się, że wdrożenie ww. mechanizmów dot. wzrostu wynagrodzenia pielęg- 
niarek i położnych wpłynie na poprawę warunków pracy tych grup zawodowych oraz 
spowoduje, że pielęgniarki i położne pracujące w polskim systemie ochrony zdrowia 
nie będą rezygnowały z wykonywania zawodu, a absolwenci kierunków pielęgniarstwo 
i położnictwo chętniej niż dotychczas będą podejmować zatrudnienie w zawodzie. Za-
kłada się także, że działania podjęte na rzecz wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i po-
łożnych wpłyną również na zwiększone zainteresowanie młodzieży podejmowaniem 
nauki w tych zawodach, a pośrednio przyczynią się do wzrostu wskaźnika zatrudnie-
nia pielęgniarek i położnych w Polsce. Jednocześnie powyższe działania mają także 
na celu zapewnienie stabilności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz zapobiega-
nie zjawisku ewentualnej emigracji zarobkowej tych grup zawodowych do krajów UE 
w kolejnych latach.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Marek Tombarkiewicz
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze znowelizowaną ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieru-

chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw, która przewiduje istotną zmianę w ustanawianiu hipotek na 
nieruchomościach rolnych, do mojego biura senatorskiego zwrócił się zanie-
pokojony mieszkaniec Krakowa, którego plany budowy wymarzonego domu 
dla swojej rodziny legły w gruzach.

Nowelizacja tej ustawy zakłada dodanie art. 68 ust. 2a w ustawie 
o księgach wieczystych i hipotece: „suma hipoteki na nieruchomości rolnej 
w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (DzU z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. …) nie może przewyż-
szać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia 
hipoteki. Do wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej dołącza się operat 
szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do 
przepisów o gospodarce nieruchomościami”.

Zapis ten znacznie komplikuje sytuację mieszkańca Krakowa oraz wie-
lu innych osób, które planują budowę domu na działkach rolnych. Stara-
jąc się o uzyskanie kredytu hipotecznego na budowę, są one informowane 
przez banki, iż nie mogą go im udzielić, gdyż niedawno wprowadzona usta-
wa zabrania wpisania do księgi wieczystej hipoteki wyższej niż obecna 
wartość działki.

Szanowny Panie Ministrze, nowe przepisy tej ustawy miały uchronić 
rolników przed wykupem ziemi przez obcokrajowców i windowaniu jej cen. 
Tymczasem, jak się okazuje, rodzą nowe problemy w kwestii ograniczenia 
dostępu do kredytu na wybudowanie domu na działce rolnej. Dlatego też 
proszę o udzielenie informacji, czy ministerstwo planuje podjąć działania 
zmierzające do naprawy tej kwestii.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark

Odpowiedź

Warszawa, 7 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Grażyny Sztark złożone podczas 
19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2016 r., dotyczące art. 68 ust. 2a ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece uprzejmie informuję, co następuje.

Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zaso-
bu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzona 
została zmiana w art. 68 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipo-
tece, polegającą na dodaniu ust. 2a, zgodnie z którym, suma hipoteki na nierucho-
mości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień 
ustanowienia hipoteki. Regulacja ta została wprowadzona w celu ochrony rolników 
przed nadmiernym zadłużeniem, a także aby uniemożliwić obchodzenie przepisów 
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ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obciążenie nieruchomości rolnych hipoteką 
przekraczającą ich wartość powodowało, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie mo-
gła korzystać z prawa pierwokupu tych nieruchomości.

W związku z dokonaną zmianą niektóre banki zaprzestały udzielania kredytów, 
których zabezpieczeniem miałyby być nieruchomości rolne. W celu rozwiązania za-
istniałego problemu w dniach 8, 14 i 21 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi odbyły się spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz 
Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich, Kra-
jowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Mająt-
kowych. Podczas spotkań omówiono problemy powstałe w związku ze wstrzymaniem 
przez niektóre banki udzielania kredytów. Efektem przeprowadzonych rozmów jest 
wypracowanie rozwiązań, które nie naruszając podstawowych celów ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, ułatwią udzielanie rolnikom 
i właścicielom nieruchomości rolnych o niewielkim obszarze, kredytów i pożyczek, 
których zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości rolnej. W wyniku tych 
spotkań ustalone zostało, że podjęte zostaną prace legislacyjne mające na celu roz-
wiązanie zaistniałego problemu.

W dniu 5 lipca 2016 r. podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece (druk 673). Projekt ten przewiduje uchylenie ust. 2a w art. 68 ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece, co spowoduje powrót do stanu prawnego sprzed 
30 kwietnia 2016 r., w którym suma hipoteki na nieruchomości rolnej kształtowana 
była przez strony umowy przy jej ustalaniu.

MINISTER ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 
Krzysztof Jurgiel



19. posiedzenie Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r.80

Oświadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do pełniącego obowiązki 
głównego inspektora farmaceutycznego Zbigniewa Niewójta, 

do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 
oraz do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Biorąc pod uwagę uregulowania art. 94a prawa farmaceutycznego doty-
czącego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, 
a także orzecznictwo z nim związane, chcę zadać pytanie: czy przystąpienie 
aptek do programu „Koszalińska Karta Seniora” należy uznać za naruszenie 
zakazu reklamy?

Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie nr XVII210/2016 z dnia 28 stycz-
nia 2016 r. przyjęto program „Koszalińska Karta Seniora”, który został opra-
cowany przez Radę Seniorów przy udziale wielu instytucji i przedsiębiorstw 
z naszego miasta. Od 1 kwietnia br. mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok 
życia – a nie wszyscy mają prawo do emerytury lub zatrudnienie – są upo-
ważnieni do korzystania z rabatów udzielanych przez instytucje kulturalne, 
sportowe, zakłady usługowe, sklepy, punkty gastronomiczne, które są part-
nerami programu, ma charakter prospołeczny i prosenioralny. Do programu 
tego przystąpiły także niektóre apteki w naszym mieście, oferując tańsze 
produkty lecznicze czy wyroby medyczne posiadaczom Karty Seniora.

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie poinformo-
wała o tym Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie, z góry 
sugerując, że apteki, które przystąpiły do programu, złamały ustawę – Pra-
wo farmaceutyczne, a ich partnerstwo w programie należy uznać za formę 
reklamy. Na żadnej z aptek, które przystąpiły do programu, nie ma reklamy 
wizualnej, a wykaz tych aptek dostępny jest jedynie dla zainteresowanych. 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zabronił udzia-
łu w programie wszystkim podmiotom prowadzącym punkty apteczne na 
terenie Koszalina i zobowiązał do rozwiązania zawartych już porozumień. 
Uczestniczy w nim wiele podmiotów, apteki nie są jego głównym uczestni-
kiem, a tylko jednym z wielu podmiotów, choć mającym niewątpliwie duże 
znaczenie dla seniorów, nie jest to jednak program lojalnościowy.

W moim przekonaniu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego i Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zostały podjęte 
w wyniku nadmiernej ostrożności – program bowiem nie został ustanowiony 
przez apteki, lecz przez Radę Miasta – a argumenty o zakazie reklamy, poja-
wiające się w orzecznictwie, nie mają tu zastosowania.

Zdaniem Koszalińskiej Rady Seniora, która zwróciła się do mnie z proś-
bą o interwencję, zakaz włączenia się punktów aptecznych do programu 
społecznego, który ma pomóc najuboższym mieszkańcom, jest niezgodny 
z polityką społeczną prowadzoną przez rząd.

Zaniepokojony bojkotowaniem polityki prosenioralnej w moim okręgu 
wyborczym obejmującym powiaty Koszalin, Sławno i Szczecinek, pragnę 
zwrócić uwagę na działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycz-
nego w Szczecinie, w wyniku których Środkowopomorska Izba Aptekarska 
w Koszalinie zabroniła aptekom kontynuacji uczestnictwa i włączenie się do 
programu „Koszalińska Karta Seniora”.

Piotr Zientarski
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Odpowiedź 
MINISTRA RODZINY, PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 15 lipca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego na 

19. posiedzeniu Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. w sprawie programu „Koszalińska 
Karta Seniora”, przedstawiam następujące stanowisko.

Przede wszystkim należy zauważyć, że problematyka wskazana w złożonym przez 
Senatora oświadczeniu zasadniczo mieści się wyłącznie w kompetencjach ministra 
właściwego do spraw zdrowia.

Mając na uwadze powyższe można pomocniczo wskazać, że sam fakt ustanowienia 
programu „Koszalińskiej Karty Seniora”, na podstawie uchwały rady miejskiej, nie 
może stanowić przesłanki wyłączającej stosowanie powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa, którymi w przedmiotowym przypadku są w szczególności uregulowania 
zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Jednocześnie należy zauważyć, że wszelkie decyzje ad-
ministracyjne wydane w omawianej sprawie mogą być przedmiotem postępowania 
odwoławczego oraz skargowego przeprowadzonego w ramach kontroli sądowo-admi-
nistracyjnej.

Organami właściwymi do wydania wiążących w sprawie aktów administracyjnych 
są: Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Sanitarny. Na podstawie 
art. 110 ust. 2 prawa farmaceutycznego nadzór nad Głównym Inspektorem Farma-
ceutycznym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

MINISTER 
z up. Elżbieta Bojanowska 
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

Warszawa, 28 czerwca 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przedstawionego tekstu oświadczenia złożonego przez Pana 

Senatora Piotra Zientarskiego podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerw-
ca 2016 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie stanowiska Ministra Zdrowia 
w przedmiotowej sprawie.
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Istota pojęcia „reklamy apteki” została wypracowana przez orzecznictwo sądów 
administracyjnych. Podkreślenia wymaga, że interpretacja przyjęta przez sądy krajo-
we i organy administracji w odniesieniu do terminu „reklama” odpowiada rozumieniu 
tego pojęcia w systemie prawa Unii Europejskiej.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. 
akt II GSK 1000/13, Sąd wyszedł m.in. z następującego założenia: Ustawa – Prawo 
farmaceutyczne nie definiuje reklamy aptek, niemniej jednak w art. 52 u.p.f. zawarto 
definicję produktu leczniczego: „Reklamą produktu leczniczego jest działalność pole-
gająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca 
na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub kon-
sumpcji produktów leczniczych”.

W konsekwencji, „(...) reklamą (jako taką) jest działalność sprzedawcy polegająca 
na informowaniu lub zachęcaniu do określonego zachowania się nabywcy, mająca na 
celu zwiększenie jego obrotów. W przypadku reklamy produktu leczniczego tym „okreś- 
lonym zachowaniem” będzie zachęcanie do stosowania tego produktu, natomiast 
w przypadku reklamy apteki lub jej działalności będzie to zachęcanie do korzystania 
z jej usług. „Zwiększeniem obrotów” sprzedającego będzie w przypadku reklamy pro-
duktu leczniczego zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży 
lub konsumpcji produktów leczniczych, zaś w przypadku reklamy apteki lub jej dzia-
łalności będzie to zwiększenie liczby przeprowadzanych przez nią transakcji lub ich 
wartości”.

Naczelny Sąd Administracyjny odwołał się również do wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt II CSK 289/07, w którym stwierdzono, że: 
„reklama oznacza każde przedstawienie (wypowiedź) w jakiejkolwiek formie (...) do-
konane w celu wspierania zbytu towarów lub usług. (...) reklamą są wszelkie formy 
przekazu, w tym także takie, które nie zawierając w sobie elementów oceniających ani 
zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich odbiorców jako zachę-
ta do kupna (...). Przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że 
podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej 
wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego 
przekazu oraz odbiór przekazu przez podmioty, do których jest kierowany. Wypowiedź 
jest reklamą, gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru 
– taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do 
którego została skierowana”1.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II 
GSK 1667/13, odwołał się także do słownikowego rozumienia pojęcia reklamy, zgodnie 
z którym reklamą jest każde działanie, które ma na celu zachęcenie potencjalnych klien-
tów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług (Wielki 
Słownik Wyrazów Obcych, red. M. Bańko, PWN, Warszawa 2003). Sąd zauważył ponad-
to, że reklamę zdefiniowano podobnie w art. 2 Dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej 
w błąd i reklamy porównawczej (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 376, s. 21), w którym przy-
jęto, że reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności 
handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu 
wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań.

W wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z 24 stycz-
nia 2013 r, sygn. akt VI SA/Wa 1908/12, z 17 grudnia 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 
1707/07, z 6 marca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 2216/07, z 14 maja 2008 r. sygn. 
akt VII SA/Wa 2215/07, z 20 września 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 838/10) wskaza-

1 Podobnie TSUE w kontekście reklamy produktów leczniczych „W konsekwencji definicja 
art. 86 ust. 1 dyrektywy 2001/83 nie wyklucza co do zasady, aby publikacje lub przekazy 
zawierające jedynie obiektywne informacje mogły zostać uznane za reklamę. Wówczas, gdy 
przekaz jest ukierunkowany na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub 
konsumpcji produktów leczniczych, mamy do czynienia z reklamą w rozumieniu wskazanej 
dyrektywy. Natomiast wskazanie czysto informacyjne bez zamiaru zachęcania nie jest obję-
te zakresem przepisów wskazanej dyrektywy dotyczących reklamy produktów leczniczych” 
pkt 32 wyroku w sprawie C-316/09.
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no, że: „(...) za reklamę działalności apteki należy uznać każde działanie, skierowane 
do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz 
środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie sprzedaży pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece”.

Orzecznictwo sądów krajowych w zakresie rozumienia pojęcia reklamy aptek jest 
jednolite. Sądy te oraz organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej przyjmują, że 
reklamą aptek (i punktów aptecznych) oraz ich działalności iest każdego rodzaju infor-
macja (działanie), której celem jest zachęta do nabycia oferowanych przez konkretną 
aptekę towarów i która w taki sposób iest odbierana przez klientów.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II 
GSK 1667/13, stwierdził, że potrzeba ochrony zdrowia uzasadnia wprowadzenie cał-
kowitego zakazu reklamy aptek: „W pojęciu ważnego interesu publicznego, (...) mieści 
się (...) niewątpliwie ochrona zdrowia ludzkiego. Ta zaś może doznać uszczerbku nie 
tylko wskutek braku dostatecznego dostępu do leków, ale również wtedy, gdy dostęp 
do leków jest zbyt łatwy, prowadzący w rezultacie do ich nadużywania. Do tego prowa-
dzi zaś niewątpliwie nadto obecna i sugestywna reklama zarówno leków, jak i aptek – 
miejsc w których leki są oferowane do sprzedaży. Inaczej mówiąc, leki nie są zwykłym 
towarem rynkowym. Obrót lekami musi być i jest reglamentowany przez państwo. 
(...) Ustawodawca, ograniczając dopuszczalność reklamy leków i zakazując reklamy 
aptek, ma na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego, kieruje się więc ważnym interesem 
publicznym w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP. W ramach prawidłowo funkcjonu-
jącego systemu ochrony zdrowia powinny bowiem funkcjonować mechanizmy, które 
pozwalają na zakup leków wtedy, kiedy są one rzeczywiście niezbędne, a nie wtedy, 
gdy pojawia się taka pokusa wywołana reklamą. Z tych powodów reklamy (...) aptek 
nie można uznać za działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów”.

Za niepożądane i nieuzasadnione względami ochrony zdrowia należy z kolei uznać 
zjawisko zwiększania się poziomu konsumpcji leków, w zakresie w jakim jest to wyłącznie 
spowodowane kampanią reklamową placówek oferujących sprzedaż tych produktów.

Obowiązujące brzmienie przepisu art. 94a ust. 1 u.p.f. nie wywołuje skutków w za-
kresie uprzywilejowania jakichkolwiek podmiotów czy to obecnych już na rynku czy to 
względem jego nowych uczestników. Zakaz reklamy działalności jest jednolity i nie ma 
charakteru dyskryminującego – obowiązuje wszystkich przedsiębiorców jednakowo.

Ocena działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych prowadzących ap-
teki i punkty apteczne w zakresie zgodności ich postępowania z przepisami prawa 
nie należy do właściwości Ministra Zdrowia. Do celów kontroli została powołana Pań-
stwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej określono 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Sprawuje ona nadzór 
nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów leczni-
czych weterynaryjnych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi 
oraz wyrobami medycznymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, 
w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia 
obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdują-
cych się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placów-
kach obrotu pozaaptecznego.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE ZDROWIA 
Marek Tombarkiewicz
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Odpowiedź 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
FARMACEUTYCZNEGO

Warszawa, 2016.06.24

Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: BPS/043-19-397-GIF/16, 

dotyczące oświadczenia senatora Piotra Zientarskiego, złożonego na 19. posiedzeniu 
Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r., Główny Inspektor Farmaceutyczny uprzejmie infor-
muje, co następuje.

Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.; dalej „u.p.f.”), „Zabroniona jest reklama aptek 
i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokali-
zacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego”. Przepisy nie definiują wprost 
pojęcia „reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności”, stąd sposób jego 
rozumienia został wypracowany z pomocą orzecznictwa sądów administracyjnych.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. 
akt II GSK 1000/13, zaznaczono, że „(…) reklamą (jako taką) jest działalność sprze-
dawcy polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do określonego zachowania się 
nabywcy, mająca na celu zwiększenie jego obrotów. W przypadku reklamy produktu 
leczniczego tym „określonym zachowaniem” będzie zachęcanie do stosowania tego pro-
duktu, natomiast w przypadku reklamy apteki lub jej działalności będzie to zachęcanie 
do korzystania z jej usług. „Zwiększeniem obrotów” sprzedającego będzie w przypad-
ku reklamy produktu leczniczego zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostar-
czania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych, zaś w przypadku reklamy 
apteki lub jej działalności będzie to zwiększenie liczby przeprowadzanych przez nią 
transakcji lub ich wartości”.

W tym samym orzeczeniu, Sąd zaznaczył również, że w obecnym stanie prawnym 
nie ma znaczenia, czy reklama jest skierowana do publicznej wiadomości.

Sądy administracyjne odwołują się również do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
2 października 2007 r., sygn. akt II CSK 289/07, w którym stwierdzono, że: „rekla-
ma oznacza każde przedstawienie (wypowiedź) w jakiejkolwiek formie (…) dokonane 
w celu wspierania zbytu towarów lub usług. (…) reklamą są wszelkie formy przekazu, 
w tym także takie, które nie zawierając w sobie elementów oceniających ani zachę-
cających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich odbiorców jako zachęta 
do kupna (...). Przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że 
podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej 
wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego 
przekazu oraz odbiór przekazu przez podmioty, do których jest kierowany. Wypowiedź 
jest reklamą, gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru 
– taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do 
którego została skierowana”.

W wyroku z dnia 10 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1756/12, Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że: „(…) reklamą apteki, jest każdego 
rodzaju informacja, której celem jest zachęta do nabycia oferowanych przez aptekę 
towarów lub skorzystania z określonych usług. Reklama może przyjmować różne for-
my, w szczególności: haseł, sloganów, spotów TV, ulotek, billboardów, folderów czy 
gazetek. Za reklamę apteki zostały również uznane czynności polegające na wręczaniu 
bonów rabatowych, umieszczanie obok nazwy apteki „niskie ceny”, „wysokie rabaty”. 
(…) Ponadto na gruncie art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne za reklamę apteki i jej 
działalności uznaje się każde działanie poza informowaniem o lokalizacji i godzinach 
pracy apteki”.
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 W licznych wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
(z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1908/12, z dnia 17 grudnia 2007 r. 
sygn. akt VII SA/Wa 1707/07, z dnia 6 marca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 2216/07, 
z dnia 14 maja 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 2215/07, z dnia 20 września 2010 r., 
sygn. akt VI SA/Wa 838/10) wskazano, że: „za reklamę działalności apteki należy 
uznać każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu 
i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego 
celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych ofe-
rowanych w danej aptece”.

Co istotne, art. 94a ust. 1 u.p.f. nie wprowadza wyjątków o charakterze podmioto-
wym. Innymi słowy, dla oceny, czy dane działanie stanowi naruszenie zakazu reklamy 
aptek i ich działalności, nie ma znaczenia kto jest ich organizatorem.

W świetle powyższych informacji, uczestnictwo aptek w programie „Koszalińska 
Karta Seniora”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie nr XVII 210/2016 
z dnia 28 stycznia 2016 r., stanowi zachętę do skorzystania z usług aptek będących 
partnerami tego projektu, naruszając tym samym art. 94a ust. 1 u.p.f. Informowanie 
o aptekach realizujących rabaty związane z programem jest przejawem promocji ap-
tek przedsiębiorcy, który przystępując do niego, oczekuje długoterminowych korzyści 
dla prowadzonej przez siebie działalności (udział wpływa na rozpoznawalność apteki 
na rynku). Nie negując wartości przedsięwzięć mających na celu wsparcie osób star-
szych, Główny Inspektor Farmaceutyczny zaznacza, że tego rodzaju inicjatywy nie 
mogą naruszać obowiązującego prawa, ani zmierzać do jego obejścia. Tymczasem, 
przedsiębiorcy mogą faktycznie, niejako „przy okazji” uczestniczenia jako partner we 
wskazanym programie, prowadzić niedozwoloną reklamę aptek i jej działalności.

Z poważaniem 
 
p.o. GŁÓWNY INSPEKTOR 
FARMACEUTYCZNY 
Zbigniew Niewójt


