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Oświadczenie senatora Rafała Ambrozika

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 
pani K.G., przebywającej w Irlandii, wobec której wydano 3 europejskie na-
kazy aresztowania. Nakazy te zostały wydane przez Sąd Okręgowy War-
szawa-Praga w Warszawie, Sąd Okręgowy w Siedlcach i Sąd Okręgowy 
w Szczecinie.

Według posiadanej przez zainteresowaną wiedzy przeciwko jej osobie 
prowadzone są 3 postępowania – w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie, 
w Mińsku Mazowieckim oraz w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga-
-Północ w Warszawie – a wysokość zarzucanej potencjalnej szkody nie prze-
kracza 3 tysięcy zł. Obecnie toczy się postępowanie w Irlandii. W związku 
z realizacją europejskiego nakazu aresztowania pani K.G. stawia się na 
każde wezwanie tamtejszego sądu, a na żądanie polskich organów ściga-
nia wskazała adres zamieszkania w Irlandii. Jej postawa świadczy o chęci 
współpracy w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.

Porównując szkodę o łącznej wysokości poniżej 3 tysięcy zł z wysokimi 
kosztami ekstradycji, przekraczającymi nawet kilkunastokrotnie wysokość 
szkody, należy zadać pytanie: czy zaistniała sytuacja nie stoi w sprzeczno-
ści z ekonomiką procesową?

Niezwykle istotny jest fakt posiadania przez panią K.G. małoletnich dzie-
ci, nad którymi sprawuje wyłączną opiekę. Realizacja europejskiego nakazu 
aresztowania może wywrzeć negatywne skutki przede wszystkim na nie-
winnych dzieciach.

Wobec postawy pani K.G. oraz przede wszystkim ze względu na dobro 
dzieci, a także interes społeczny i ekonomikę procesową, proszę Pana Mini-
stra o przeanalizowanie możliwości wykonania przez właściwego konsula 
określonych czynności w ramach pomocy prawnej względem pani K.G., a je-
śli byłoby to niemożliwe – o połączenie spraw i umożliwienie złożenia wyja-
śnień w jednej prokuraturze.

Rafał Ambrozik

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 20.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Rafała Ambrozika złożone na 31. posie-

dzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r., przesłane, zgodnie z art. 49 ust. 4 Regulami-
nu Senatu, przy piśmie Pana Marszałka z dnia 13 grudnia 2016 r., nr BPS/043-31- 
-697/16 – uprzejmie przedstawiam następującą informację.

Jak należy rozumieć treść oświadczenia Pana Senatora, istota wystąpienia 
sprowadza się do pytania czy waga zarzucanych czynów oraz deklaracja stawien-
nictwa przebywającej w Irlandii podejrzanej K.G. uzasadniają dalsze jej ściganie 
z wykorzystaniem restrykcyjnego instrumentu prawnego jakim jest europejski na-
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kaz aresztowania czy też wystarczające byłoby wykonanie czynności z jej udziałem 
w drodze pomocy prawnej oraz czy możliwe byłoby połączenie prowadzonych przeciw-
ko niej postępowań.

Punktem wyjścia dla udzielenia odpowiedzi na postawione przez Pana Senatora 
pytania jest odniesienie się do uwarunkowań faktycznych sprawy, które należy rozpo-
cząć od sprostowania. Wbrew informacjom, jakimi dysponuje Pan Senator, przeciwko 
podejrzanej K.G. na terenie całego kraju w różnych prokuraturach prowadzonych jest 
łącznie nie trzy, ale sześć postępowań karnych.

Poza wskazanymi trzema postępowaniami, tj.: postępowaniem nadzorowanym przez 
Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga-Północ w Warszawie pod sygn. 3 Ds. 1012/08; 
postępowaniem nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim 
pod sygn. 1 Ds. 1164/08 oraz postępowaniem nadzorowanym przez Prokuraturę Rejo-
nową Szczecin-Niebuszewo pod sygn. 1 Ds. 3158/08 – gdzie właściwe Sądy Okręgowe 
wydały Europejskie Nakazy Aresztowania (dalej: ENA) – odpowiednio SO Warszawa-
-Praga w Warszawie w dniu 11.10. 2012 r.; SO w Siedlcach w dniu 29.11.2012 r. oraz 
SO w Szczecinie w dniu 19.09. 2014 r. – prowadzone są trzy dalsze postępowania karne.

Są to postępowania nadzorowane przez: Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie-
-Koźlu pod sygn. 3 Ds. 208/08, Prokuraturę Rejonową w Puławach pod. sygn. 3 
Ds. 697/08 oraz Prokuraturę Rejonową w Limanowej pod sygn. Ds. 1295/08.

We wszystkich tych sprawach K.G. zostały postawione zarzuty popełnienia czynów 
wypełniających znamiona przestępstwa opisanego w art. 286 §1 k.k., tj. oszustwa.

Z informacji nadesłanych przez Stronę irlandzką wynika, że K.G. została aresz-
towana jako poszukiwana wskazanymi powyżej ENA w dniu 6 października 2015 r., 
a następnie zwolniona za kaucją i obecnie odpowiada z wolnej stopy. Postępowanie 
przed sądem irlandzkim w sprawie wykonania ENA trwa w dalszym ciągu, a termin 
kolejnego posiedzenia wyznaczony został na 23 stycznia 2017 r., w której to dacie 
ma zostać podjęta decyzja w przedmiocie przekazania ściganej.

Jak ustalono K.G., za pośrednictwem ustanowionego obrońcy, nawiązała kontakt 
z prokuraturami, w których sprawach wydano ENA, wnioskując o jej przesłucha-
nie przed polskim konsulem w Irlandii. Wnioski nie zostały uwzględnione ze względu 
na istotną okoliczność, że wpłynęły one już po zatrzymaniu K.G. w Irlandii, a za-
tem po rozpoczęciu przez Stronę irlandzką procedury wykonania ENA, co skutkowa-
ło odstąpieniem od ekspediowania wniosków o konsularną pomoc prawną, uznając, 
iż uruchomienie procedury wydania osoby przez organ państwa obcego, świadczące 
o potrzebie sprowadzenia podejrzanej do kraju i jednoczesne wykonanie z nią czynno-
ści w drodze konsularnej pomocy prawnej, byłoby niezasadną niekonsekwencją, tym 
bardziej że Strona irlandzka proceduje w przedmiocie wykonania trzech europejskich 
nakazów aresztowania wydanych przez polskie sądy wobec tej samej osoby.

W swoim wystąpieniu Pan Senator porusza ważny, szeroko dyskutowany w dok-
trynie i judykaturze – pojawiający się na tle stosowania ENA – problem zasady propor-
cjonalności rozumianej jako adekwatność obciążeń dla osoby ściganej oraz organów 
zaangażowanych w procedurę ENA w relacji do spodziewanych korzyści procesowych.

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na zmiany, które weszły w życie 1.7.2015 r. 
w związku z przyjęciem ustawy z dnia 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1247). Przed wej-
ściem w życie tej nowelizacji, podstawy niedopuszczalności wydania ENA określone 
w art. 607b k.p.k. wiązały się jedynie z wysokością zagrożenia karnego (w przypadku 
ENA wydawanego do celów ścigania). Wskazane progi w praktyce nie stanowiły wy-
starczającego zabezpieczenia przed nadmiernym stosowaniem ENA, budząc wątpliwo-
ści z punku widzenia zasady proporcjonalności. W powołanej ustawie wprowadzono 
dodatkową przesłankę wydania ENA w postaci klauzuli „interesu wymiaru sprawied- 
liwości”, co ma stanowić poprawę praktyki wydawania ENA, tak aby uruchamia-
nie procedur nakazowych nie wiązało się z nakładami niewspółmiernymi do korzyści 
procesowych. Ocena interesu wymiaru sprawiedliwości należy w pierwszej kolejności 
do organu wnioskującego, tj. w postępowaniu przygotowawczym do prokuratora. Fi-
nalna odpowiedzialność za dokonanie oceny spoczywa jednak na organie wydającym 
ENA, tj. właściwym sądzie okręgowym. Sąd okręgowy ocenia ad casum czy wydanie 
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ENA może przysłużyć się realizacji interesu wymiaru sprawiedliwości. Dla oceny skali 
interesu wymiaru sprawiedliwości należy wziąć pod uwagę, czy wydanie ENA będzie 
realnie sprzyjać osiągnięciu celów, określonych w art. 2 §1 k.p.k.

Interes wymiaru sprawiedliwości będzie sprzeciwiał się wydaniu ENA wówczas, 
kiedy szanse na merytoryczne zakończenie procesu są minimalne (zwłaszcza ze wzglę-
dów dowodowych czy z powodu przedawnienia) albo jeżeli koszty wykonania ENA 
będą rażąco nieproporcjonalne do wysokości szkody wyrządzonej czynem zabronio-
nym lub też brak jest indywidualnego interesu pokrzywdzonego w kontynuowaniu 
procesu w Polsce.

Ocena spełnienia wymogu interesu wymiaru sprawiedliwości, musi być dokonana 
przez pryzmat specyfiki ENA, w szczególności transgranicznego wymiaru tego instru-
mentu i wypływających stąd konsekwencji.

Przechodząc na grunt omawianego przypadku, trzeba zauważyć, że we wszystkich 
trzech przypadkach ENA zostały wydane jeszcze przed datą wejścia w życie ustawy 
wprowadzającej przesłankę „interesu wymiaru sprawiedliwości”, co niewątpliwie mo-
gło mieć wpływ na ocenę dopuszczalności wydania ENA przez sądy okręgowe.

Jakkolwiek istotnie, biorąc pod uwagę wartość szkody, ENA dotyczące K.G. mogą 
budzić pewne wątpliwości z punktu widzenia zasady proporcjonalności (zwłaszcza do-
tyczy to przypadku ENA wydanego przez SO w Szczecinie), niemniej jednak nie moż-
na odmówić racji przedstawianej, przez właściwych prokuratorów okręgowych, argu-
mentacji, że wysokość szkody poniesionej przez pokrzywdzonych w wyniku działań 
podejrzanej, nie może decydować o społecznej szkodliwości zarzucanych jej czynów. 
W sytuacji wielości postępowań, prowadzonych przez różne jednostki prokuratury, 
których zakończenie ze względu na postawę podejrzanej nie było możliwe. Niekwestio-
nowane jest bowiem, że podejrzana ukrywała się przed organami ścigania od 2008 r., 
a pierwsze działania zmierzające do uregulowania swojej sytuacji procesowej podjęła 
dopiero w trakcie procedury wydania.

W chwili obecnej procedura wykonania ENA przed sądem irlandzkim, który podej-
mując decyzję dotyczącą wydania K.G. – jak należy się spodziewać – będzie kierował 
się zasadą proporcjonalności – jest już tak zaawansowana, że zasadnym wydaje się 
oczekiwanie na jej prawomocne zakończenie.

Z powyższych względów korzystanie z innych instytucji prawnych celem wykona-
nia czynności procesowych z udziałem podejrzanej wydaje się obecnie niecelowe.

Odnosząc się z kolei do podniesionej przez Pana Senatora kwestii możliwości po-
łączenia wszystkich postępowań przeciwko K.G. należy wyjść od przedstawienia tzw. 
zasady specjalności.

Zasadę tę charakterystyczną dla współpracy międzynarodowej w zakresie wyda-
wania osób wyraża art. 607e k.p.k. Jej istota polega na braku możliwości ścigania za 
inne przestępstwa niż te, które stanowiły podstawę wydania. Jako względy stojące 
u podstaw zasady specjalności wskazuje się zarówno ochronę suwerenności państwa 
wydającego, jak i sytuacji prawnej osoby wydawanej. Zasada specjalności odnosi się 
jedynie do przestępstw popełnionych przed wydaniem osoby.

W przeciwieństwie do klasycznej procedury ekstradycyjnej (zob. art. 596 k.p.k.), 
zasada specjalności doznaje w ramach procedury ENA względnie szerokich wyjątków, 
określonych w art. 607e §3 k.p.k. W szczególności należy tu wskazać na możliwość 
wyrażenia zgody przez samo państwo wykonania ENA (§3 pkt 1) bądź jego organ są-
dowy (§3 pkt 8) na ściganie za przestępstwa inne niż będące podstawą wydania oraz 
decyzję (wolę) samej osoby wydawanej, która w trakcie procedury wydania bądź po 
przekazaniu zrzekła się korzystania z zasady specjalności (§3 pkt 6 i 7). 

Nie ma więc przeszkód prawnych, aby K.G. w swoim interesie, w każdym czasie 
mogła złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się korzystania z zasady specjalności. Otwo-
rzyłoby to możliwość połączenia i dalszego prowadzenia w ramach jednego postępowa-
nia wszystkich prowadzonych przeciwko niej spraw.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w skierowanym do mnie piśmie 

wyraża swoje zdziwienie i oburzenie planami drastycznego ograniczenia fi-
nansowania 6 wielkopolskich ośrodków adopcyjnych w projekcie budżetu 
wojewody na 2017 r. Jeśli ośrodki te otrzymają środki w wysokości 32% 
środków z 2016 r. i 22% zapotrzebowania na 2015 r., to grozi im paraliż. 
Samorząd województwa nie ma prawnych i finansowych możliwości kredy-
towania ich działalności.

Tego typu postępowanie stawia pod znakiem zapytania rządowe progra-
my wspierania rodzin i rodzicielstwa. Jak zapewne wiadomo, dzieci z niepeł-
nosprawnościami są częściej niż inne pozbawione opieki rodziców i to właś- 
nie im służą adopcje, także te zagraniczne. Skoro wprowadziliście państwo 
jednorazowy zasiłek w wysokości 4 tysięcy zł dla rodziny, która zdecyduje 
się na urodzenie chorego dziecka, to nie powinniście ograniczać możliwości 
jego adopcji – co często jest dla niego jedyną szansą rozwoju i rehabilitacji.

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o interwencję i przywrócenie od-
powiedniego poziomu finansowania ośrodków adopcyjnych. Jednocześnie 
wyrażam gotowość współpracy w tym zakresie na etapie prac nad budżetem 
w Senacie RP.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn

Odpowiedź

Warszawa, 19 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Pana Mieczysława Augusty-

na podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie finanso-
wania wielkopolskich ośrodków adopcyjnych, uprzejmie wyjaśniam.

W 2016 r. w toku prac w Sejmie nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. 
na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu ośrodków adop-
cyjnych zwiększono wysokość dotacji w budżetach wojewodów do 26 086 tys. zł 
(z 13 043 tys. zł pierwotnie zaplanowanych na ten cel), w tym w budżecie Wojewody 
Wielkopolskiego do poziomu planu na 2016 r., tj. do kwoty 1 722 tys. zł. Środki te 
stanowią tylko część wszystkich środków przeznaczonych na realizację tego zadania. 
Pozostała kwota środków na ten cel została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 53. 
W trakcie roku budżetowego przewiduje się, po przeprowadzeniu stosownych analiz, 
uruchomienie środków z ww. rezerwy celowej na uzupełnienie ewentualnych niedo-
borów na prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Planuje się, że kwota ogółem przezna-
czona w 2017 r. na ww. zadanie będzie zbliżona do poziomu wykonania w 2016 r., 
tj. do około 31 000 tys. zł.
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W związku z powyższym nie ma obawy o to, iż zadanie związane z prowadzeniem 
przez marszałków województw ośrodków adopcyjnych będzie niedofinansowane a re-
alizacja zagrożona.

Ministerstwo prowadzi pogłębione prace analityczne w zakresie działalności ośrod-
ków adopcyjnych, które będą wykorzystywane w dalszym monitorowaniu realizacji 
tego zadania.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Bartosz Marczuk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Mieczysława Augustyna

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat jestem członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i orę-

downikiem przestrzegania praw dziecka w każdej dziedzinie. Podczas 
niedawnego posiedzenia zespołu przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego omówili najważniejsze potrzeby w opiece nad najmłod-
szymi pacjentami szpitali – wcześniakami. Rekomendacje ekspertów, które 
opierają się na najbardziej aktualnej wiedzy medycznej, wskazują na pilną 
potrzebę rozszerzenia programu profilaktyki zakażeń RSV o dzieci urodzone 
pomiędzy 29 a 32 tygodniem ciąży.

Aktualnie obowiązujący program, uwzględniający jedynie dzieci urodzo-
ne przed 28 tygodniem, jest zdaniem fachowców niewystarczający. Także 
wcześniaki urodzone po 28 tygodniu ciąży to bardzo osłabione dzieci, dla 
których wirus RS może być śmiertelne niebezpieczny. Ewentualne powi-
kłania często skutkują potrzebą pobytu w szpitalu, a to powoduje dodat-
kowe ryzyko kolejnych chorób. Powszechnie wiadomo, że profilaktyka jest 
skuteczniejsza i bardzo często przynosi wymierne oszczędności finansowe, 
a przede wszystkim oszczędza się zdrowie małych dzieci i ich rodziców.

Drugim zagrożeniem, na które wskazują neonatolodzy, to niebezpiecznie 
mała ilość lekarzy tej specjalizacji. Wskazują oni na konieczność podjęcia 
stanowczych działań na rzecz zainteresowania studentów medycyny tą spe-
cjalizacją.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami.
1. Czy resort zapoznał się z projektem wielospecjalistycznej opieki nad 

wcześniakami?
2. Czy resort planuje rozszerzyć profilaktykę zakażeń wirusem RS 

o wcześniaki urodzone między 29 a 32 tygodniem ciąży?
3. Jakie są plany resortu wobec zmniejszającej się liczby specjalistów 

neonatologów oraz emigracji młodych lekarzy?

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn

Odpowiedź

Warszawa, 2017.01.09

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie z dnia 20 grudnia 2016 r,, złożone podczas 31. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. przez Pana Senatora Mieczysława 
Augustyna, w sprawie rozszerzenia profilaktyki zakażeń wirusem RS o wcześniaki 
urodzone między 29. a 32. tygodniem życia, uprzejmie proszę o przyjęcie następują-
cych informacji.

Odnosząc się do pytania 1. dotyczącego projektu wielospecjalistycznej opieki nad 
wcześniakami, uprzejmie informuję, że został on częściowo uwzględniony w zarządze-
niu nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 
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2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej 
opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem”.

Zarządzenie to wprowadza nowy schemat świadczeń – dziecięcej opieki koordyno-
wanej (DOK), które pozwoli sfinansować zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wie-
lospecjalistyczną opiekę pediatryczną – zgodnie z indywidualnymi wskazaniami oraz 
programy rehabilitacyjne dla tych dzieci. Jest ono skierowane do dzieci do ukończenia 
3 r.ż., u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieule-
czalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu. Świadczenia te dedykowane są także noworodkom uro-
dzonym przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 33 tygodni, klasyfikowanym 
jako noworodki VLBW (z ang. very low birth weight).

Odnosząc się do pytania 2. w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem RS w grupie 
dzieci urodzonych między 29. a 32. tygodniem ciąży, uprzejmie informuję.

Analizując problem niebezpiecznych zakażeń wśród dzieci urodzonych między 
29. a 32. tygodniem ciąży przy braku finansowanej ze środków publicznych terapii 
z zastosowaniem immunizacji biernej, należy zaznaczyć, że Ministerstwo Zdrowia może 
działać wyłącznie w ramach obowiązującego prawa. Informuję, iż kwestie związane z re-
fundacją poszczególnych technologii lekowych reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536), zwana dalej „ustawą o refundacji”.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o refundacji Wnioskodawca może złożyć wniosek 
o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. Należy podkreślić, iż art. 2 
pkt 27 przedmiotowej ustawy definiuje Wnioskodawcę jako: podmiot odpowiedzialny, 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, podmiot uprawniony do importu rów-
noległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
wytwórcę wyrobów medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora 
albo importera, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 542), a także podmiot działający na rynku spożywczym. Ozna-
cza to, że warunkiem podjęcia działań mających na celu objęcie refundacją produktu 
leczniczego jest złożenie właściwego wniosku przez uprawniony podmiot.

Postępowanie administracyjne o objęcie refundacją leku może być procedowane 
do 180 dni, z tym, że w przypadku konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do 
rozpatrzenia złożonego przez podmiot odpowiedzialny wniosku, bieg tego terminu ule-
ga zawieszeniu do dnia otrzymania uzupełnienia danych albo do dnia upływu terminu 
uzupełnienia wniosku. Dodatkowo, w przypadku wniosku o objęcie refundacją leku 
w ramach programu lekowego, powyższy termin ulega zawieszeniu do czasu uzgod-
nienia treści programu pomiędzy wnioskodawcą a ministrem właściwym do spraw 
zdrowia. Ponadto, w procedurze objęcia refundacją leku znajduje się ocena wniosko-
wanej technologii lekowej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
oraz przeprowadzenie przez Komisję Ekonomiczną negocjacji z Wnioskodawcą, m.in. 
w zakresie urzędowej ceny zbytu i wskazań, w których lek ma być refundowany. Po-
stępowanie kończy się wydaniem decyzji przez Ministra Zdrowia.

Zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refun-
dowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r. produkt paliwizumabum, objęty 
refundacją w ramach programu lekowego: „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 
P07.2, P27.1)”. W treści programu wymienione są następujące kryteria kwalifikacji do 
rozpoczęcia leczenia:

1) Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy, którzy w momencie rozpo-
częcia immunizacji nie ukończyli pierwszego roku życia i spełniają następujące 
kryteria:
a) wiek ciążowy ≤ 28 tygodni, 0 dni (ICD-10 P07.2) lub
b) dysplazja oskrzelowo-płucna (ICD-10 P27.1).
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2) Jeżeli świadczeniobiorca, który spełnia opisane powyżej kryteria kwalifikacji 
do programu, zostanie wypisany ze szpitala w trakcie trwania sezonu zakażeń 
wirusem RS, wówczas otrzymuje od 3 do 5 dawek paliwizumabu, jednak nie 
mniej niż 3 dawki. Liczba podanych dawek jest uzależniona od okresu pozosta-
łego od dnia wypisu ze szpitala do zakończenia sezonu zakażeń.

Nazwa Postać, dawka Opakowanie
Cena 

hurtowa

Rodzaj 
odpłatno-

ści

Paliwizu-
mab

proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań, 50 mg

1 fiol. + 1 
amp.

2378,57 bezpłatny

Paliwizu-
mab

proszek i rozpuszczalnik 
do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań, 100 mg

1 fiol. + 1 
amp.

4757,13 bezpłatny

Dnia 28 października 2016 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły wnioski o objęcie 
refundacją leku paliwizumab (w dawce 100 mg/ml, w opakowaniach 50 ml i 100 ml) 
w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P07.2, 
P27.1)”. Wnioskowano o następujące wskazania do rozpoczęcia terapii w ramach pro-
gramu lekowego:

Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy którzy w momencie rozpoczęcia 
sezonu zakażeń wirusem RS nie ukończyli szóstego miesiąca życia i spełniają kryterium:

∙ Wiek ciążowy 29–32 tygodni (ICD-10 P07.2)
Obecnie postępowanie jest na etapie uzgadniania treści programu lekowego mię-

dzy Wnioskodawcą a Ministerstwem Zdrowia. Podjęcie decyzji przez Ministra Zdrowia 
w zakresie refundacji leku paliwizumab będzie możliwe po zakończeniu wszystkich 
etapów postępowania zgodnie z ustawą o refundacji oraz po zapoznaniu się z całością 
zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału.

Należy zaznaczyć, iż Minister Zdrowia zajmuje stanowisko wydając pozytywną lub 
negatywną decyzję administracyjną o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny 
zbytu mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach 
dostępnych środków publicznych, które przeznaczone są do zaspokojenia potrzeb 
w zakresie ochrony zdrowia wszystkich obywateli we wszystkich stanach klinicznych 
oraz przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

1. Stanowisko Komisji Ekonomicznej;
2. Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych;
3. Istotność stanu klinicznego, którego dotyczy wniosek o objęcie refundacją;
4. Skuteczność kliniczna i praktyczna;
5. Bezpieczeństwo stosowania;
6. Relacja korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania;
7. Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas refun-

dowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, wyrobów medycznych, w porównaniu z wnioskowanym;

8. Konkurencyjność cenowa;
9. Wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze 

środków publicznych i świadczeniobiorców;
10. Istnienie alternatywnej technologii medycznej, w rozumieniu ustawy o świad-

czeniach, oraz jej efektywności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania;
11. Wiarygodność i precyzja oszacowań kryteriów, o których mowa w pkt 3–10;
12. Priorytety zdrowotne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31a 

ust. 2 ustawy o świadczeniach;
13. Wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego 

o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto 
na jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź-
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dziernika 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego 
brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817), a w przypadku 
braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – koszt uzyskania dodatkowego 
roku życia

– biorąc pod uwagę inne możliwe do zastosowania w danym stanie klinicznym 
procedury medyczne, które mogą być zastąpione przez wnioskowany lek, środek spo-
żywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny.

Odnosząc się do pytania 3. na wstępie należy sprostować, iż liczba lekarzy specja-
listów w dziedzinie neonatologii (tj. lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny) nie ulega zmniejszeniu – obserwuje się 
systematyczny wzrost liczby lekarzy tej specjalności. Według Centralnego Rejestru 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną 
Radę Lekarską, liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii, wykonujących 
zawód, w latach 2010–2016 kształtowała się następująco (dane na dzień 31 grudnia 
2016 r.):

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(stan na 30.11.2016 r.)

Liczba specjalistów 
neonatologów

1254 1285 1317 1349 1390 1443 1483

Ponadto warto podkreślić, że według rejestru lekarzy odbywających szkolenie spe-
cjalizacyjne prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ak-
tualnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neonatologii odbywa 310 lekarzy (stan 
na dzień 28 grudnia 2016 r.).

Jednocześnie należy wskazać, że resort zdrowia stara się stymulować wzrost licz-
by specjalistów w dziedzinie neonatologii, między innymi poprzez zwiększenie licz-
by jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz liczby 
posiadanych przez nie miejsc szkoleniowych. Obecnie uprawnienia do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinie posiadają 104 jednostki dysponujące 
547 miejscami szkoleniowymi (stan na dzień 30 grudnia 2016 r.). Dla porównania: na 
dzień 13 stycznia 2016 r. akredytowanych było 98 jednostek posiadających łącznie 
512 miejsc szkoleniowych.

Trzeba również zaznaczyć, że mając na celu uatrakcyjnienie dla lekarzy podej-
mowania szkolenia specjalizacyjnego w niektórych dziedzinach medycyny, określo-
ny został wykaz specjalizacji priorytetowych. Specjalizację w dziedzinie neonatologii 
zaliczono do dziedzin priorytetowych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz. U. 
Nr 84, poz. 709 – akt archiwalny), co również podtrzymuje obecnie obowiązujące roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priory-
tetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1489).

Umieszczenie danej dziedziny w wykazie dziedzin priorytetowych ma za zadanie 
przyczyniać się do wzrostu zainteresowania lekarzy podejmowaniem szkolenia spe-
cjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie ze względu na możliwość ustalenia wyższego 
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza rezydenta odbywającego szkolenie 
specjalizacyjne w ww. dziedzinie w porównaniu z innymi dziedzinami, niefigurującymi 
w wykazie specjalizacji priorytetowych.

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Sekretarz Stanu 
Jarosław Pinkas
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Oświadczenie senatora Marka Borowskiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Przetargi ogłaszane przez spółki Skarbu Państwa i inne podmioty pu-

bliczne są podstawową formą składania zamówień. Prawidłowo przeprowa-
dzane chronią system gospodarczy przed korupcją i sprzyjają obniżce kosz-
tów wytwarzania i świadczenia usług, przez co zwiększają siłę konkurencyj-
ną kraju. Niezależnie od wewnętrznych uregulowań Polska obowiązana jest 
przestrzegać także przepisów europejskich, takich jak Porozumienie o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, porozumienia sektorowe, Bilaterale 1 czy 
wreszcie Układ o stowarzyszeniu miedzy Unią Europejską a Ukrainą. Wszel-
kie odchylenia od tych przepisów, zwłaszcza o charakterze dyskryminują-
cym niektóre podmioty, rodzą podejrzenia o nieuczciwą politykę zamówień, 
a gdy dotyczą podmiotów z krajów europejskich, dodatkowo wpływają na 
ocenę naszego kraju i zaufanie do nas.

Ze względu na podniesione kwestie chciałbym poinformować Panią 
Premier o docierających do mnie niepokojących sygnałach o stosowaniu 
przez niektóre spółki z sektora energetyki wątpliwych prawnie praktyk 
w tej dziedzinie.

Uprzejmie też proszę Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy dopuszczalne jest to, aby jednym z warunków udziału w przetar-

gu było wykazanie przez oferenta doświadczenia w realizacji robót budow-
lanych czy też prac projektowych stanowiących przedmiot zamówienia przy 
jednoczesnym zawężeniu, iż może to dotyczyć robót lub prac projektowych 
wykonanych wyłącznie na terytorium Polski? Czy zawężenie co do legitymo-
wania się wykonanymi robotami lub sporządzonymi projektami jedynie do 
terytorium Polski nie jest aby sprzeczne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wprowadzającym swobodę przepływu towarów, osób, usług 
i kapitału?

2. Czy dopuszczalne jest to, aby zamawiający mógł zdecydować o wy-
kluczeniu wykonawcy z postępowania przetargowego, jeżeli wykonawca 
znajduje się w sporze ze spółką zamawiającego lub jedną ze spółek jego 
grupy kapitałowej? Takie postępowanie stanowi moim zdaniem instrument 
niedopuszczalnego nacisku na ewentualnych oferentów. Wykluczyć można 
bowiem z postępowań przetargowych wszelkie podmioty pozostające w spo-
rze niezależnie od tego, jakie były przyczyny sporu, na jakim etapie spór 
się znajduje i kto ma w tym sporze rację. Jest to bardzo dogodny sposób 
wywierania nacisków na podmioty gospodarcze, zwłaszcza te słabsze, jeżeli 
bowiem zdecydują się one na wejście w spór z zamawiającym lub z którąś 
z pozostałych spółek grupy kapitałowej, ryzykują automatyczne wyklucze-
nie z postępowań o udzielenie zamówień prowadzonych przez te spółki. Dla 
małych podmiotów może to być równoznaczne z bankructwem.

Będę zobowiązany Pani Premier za udzielenie mi odpowiedzi na te pyta-
nia, a gdyby uznała Pani moje wątpliwości za zasadne – proszę także o po-
informowanie mnie o krokach podjętych w celu wyeliminowania opisanych 
praktyk.

Marek Borowski
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Stanowisko 
MINISTRA ENERGII

Warszawa, 20 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w dniu 29 grudnia 2016 r. wpłynęło do Ministerstwa Energii pismo Pana Grzego-

rza Schreibera Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działającego 
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, przy którym przesłano oświadczenie złożone 
przez Pana Marka Borowskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej na 31. posiedzeniu 
Senatu w sprawie stosowania przez niektóre spółki z sektora energetyki wątpliwych 
prawnie praktyk w dziedzinie organizowania przetargów.

Pan Senator Marek Borowski w oświadczeniu podniósł wątpliwości prawne w za-
kresie prawidłowego stosowania, przez spółki z sektora energetyki, przepisów ustawy 
o zamówieniach publicznych. W związku z tym, wystąpiłem do Prezes Urzędu Zamó-
wień Publicznych z prośbą o ich wyjaśnienie oraz o udzielenie informacji, czy Urząd 
Zamówień Publicznych dysponuje wiedzą o stosowaniu ww. praktyk w organizowa-
nych przetargach przez spółki z sektora energetyki.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą 
o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie do dnia 24 lu-
tego 2017 r.

Krzysztof Tchórzewski

Odpowiedź 
MINISTRA ENERGII

Warszawa, 1 marca 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Marka Borowskiego, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r., dotyczą-
ce stosowania przez niektóre spółki z sektora energetyki wątpliwych prawnie praktyk 
przetargowych, w oparciu o stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeka-
zane w tej sprawie pismem z dnia 3 lutego 2017 r., znak: UZP/DP/026/87(3)/17/RS, 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W ww. oświadczeniu Pan Senator podniósł następujące pytania:
1) Czy dopuszczalne jest to, aby jednym z warunków udziału w przetargu było 

wykazanie przez oferenta doświadczenia w postaci wykonania robót budowla-
nych/prac projektowych stanowiących przedmiot zamówienia, przy zastrzeże-
niu, że może to dotyczyć jedynie robót budowlanych/prac projektowych wyko-
nanych wyłącznie na terytorium Polski?
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2) Czy dopuszczalne jest to, aby zamawiający mógł zdecydować o wyklucze-
niu wykonawcy z postępowania przetargowego, jeżeli wykonawca znajduje 
się w sporze ze spółką zamawiającego lub jedną ze spółek jego grupy kapi-
tałowej?

Odnosząc się do pierwszego pytania należy przede wszystkim wskazać, że system 
zamówień publicznych w Polsce oparty jest na zasadach wynikających z dyrektyw unij-
nych m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-
wie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE oraz 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji.

Podstawowymi zasadami kształtującymi rynek zamówień publicznych w UE 
w świetle ww. dyrektyw są w szczególności: przejrzystość, konkurencyjność, otwar-
tość, zakaz dyskryminacji, transparentność, jawność procedur i wzajemne uznawanie 
kwalifikacji. W konsekwencji, procedury realizowane w poszczególnych krajach, z ich 
otwartością na wspólny rynek UE, mają przede wszystkim służyć lepszemu i bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu środków publicznych, które są podstawowym źródłem 
finansowania zamówień.

Dodatkowo, należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 18 Traktatu o Funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2, ze zm.), zwanego dalej 
„TFUE”, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwo-
wą. Należy zauważyć, że art. 18 TFUE ustanawiający generalną regułę zabraniającą 
dyskryminacji znajduje zastosowanie również w zakresie zamówień publicznych. Nie-
zależnie od powyższego należy wspomnieć, że Rzeczpospolita Polska jest stroną Po-
rozumienia w sprawie Zamówień Rządowych (Government Procurement Agreement) 
– międzynarodowej umowy zawartej w ramach Światowej Organizacji Handlu, która 
zobowiązuje do stosowania podstawowych reguł w dziedzinie zamówień publicznych 
zapewniających przejrzystość, konkurencyjność i dobre zarządzanie. Celem GPA jest 
zapewnienie możliwie szerokiego otwarcia rynków zamówień publicznych na między-
narodową konkurencję.

Na gruncie polskiego prawa, znajduje to odzwierciedlenie w treści art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zgodnie z którym zamawiający zobowią-
zany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w spo-
sób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonaw-
ców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Podkreślić przy tym 
należy, iż obowiązek ten nie jest na gruncie ustawy Pzp limitowany przez okolicz-
ność przynależności państwowej wykonawcy. Przeciwnie, z zasady równego trakto-
wania wykonawców wywieść należy zakaz dyskryminacji podmiotów ubiegających się 
o udzielenie zamówienia ze względu na ich siedzibę. Obowiązek równego traktowania 
wykonawców odnosi się bowiem na równi do wykonawców krajowych i zagranicznych. 
Podyktowane jest to głównie faktem, że wykonawcy zagraniczni mogą uczestniczyć 
w obrocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na zasadzie wza-
jemności polscy wykonawcy mogą uczestniczyć w obrocie gospodarczym na terenie 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ponadto, ustawodawca polski zdefiniował ramy, w jakich zamawiający może się 
poruszać, ustalając warunki udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie danego 
zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie za-
mówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, przy 
czym – jak wynika z ust. 1b powołanego przepisu, warunki udziału w postępowaniu 
mogą dotyczyć: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finan-
sowej, zdolności technicznej lub zawodowej.
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W ścisłym związku z generalnymi zasadami prowadzenia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego wyrażonymi w art. 7 ustawy Pzp pozostaje treść art. 22 
ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający określa warunki udziału w postę-
powaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny 
do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do nale-
żytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy 
zdolności. Powyższe oznacza, że swoboda ustalania warunków udziału w postępowa-
niu przez zamawiającego jest ograniczona celowością oraz proporcjonalnością danych 
wymogów ocenianą w odniesieniu do uzasadnionego interesu zamawiającego.

Należy podkreślić, że opis warunków udziału w postępowaniu nie może ograniczać 
dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji. Określenie warun-
ków w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia powinno być dokonywane 
przez pryzmat celu, jakiemu mają one służyć, a więc zapewnieniu wyboru wykonaw-
cy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia. 
Nie można zatem określać warunków w sposób, który wykracza poza realizację tego 
celu i chociażby pośrednio prowadzi do nieuzasadnionego preferowania jednych i tym 
samym dyskryminacji innych (również potencjalnych) wykonawców.

W tym kontekście należy stwierdzić, że wymaganie przez zamawiającego aby wy-
konawca legitymował się wykonanymi robotami budowlanymi/pracami projektowymi 
na terytorium Polski budzi wątpliwości pod względem zgodności ze wskazanymi wyżej 
zasadami niedyskryminacji i proporcjonalności postępowania. Opisany w ten sposób 
warunek udziału w postępowaniu może oddziaływać negatywnie na dostępność za-
mówienia dla zagranicznych wykonawców. To natomiast może świadczyć o działaniu 
niedozwolonym w świetle art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Odnosząc się natomiast do drugiego pytania podkreślić należy, że przedstawiona 
w pytaniu sytuacja może być analizowana w kontekście przewidzianych w ustawie 
Pzp narzędzi dających prawne podstawy wykluczania z postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego wykonawców, których dotychczasowa, nierzetelna działalność 
ujawnia się na polu realizacji publicznych kontraktów. W odniesieniu do takich sy-
tuacji może znaleźć zastosowanie instytucja fakultatywnych przesłanek wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. Powyższe regu-
lacje stanowią przeniesienie na grunt prawa polskiego odpowiadających im przepisom 
Dyrektywy 2014/24/UE (art. 57 ust. 4 lit. c oraz art. 57 ust. 4 lit. g).

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp została natomiast przewidziana możliwość 
wykluczenia z postępowania wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naru-
szył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonaw-
ca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub niena-
leżycie wykonał zamówienie, jeżeli zamawiający jest w stanie wykazać to za pomocą 
stosownych środków dowodowych.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z po-
stępowania wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowa-
nia. Celem tego przepisu oraz odpowiadającego mu art. 57 ust. 4 lit. g Dyrektywy 
2014/24/UE jest umożliwienie zamawiającym wykluczania nierzetelnych wykonaw-
ców, którzy wykazywali znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotne-
go wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W świetle wskazanych podstaw do wykluczenia z postępowania to na zamawiają-
cym spoczywa obowiązek indywidualnego ustalenia wypełnienia dyspozycji przytoczo-
nych przepisów ustawy Pzp w konkretnym stanie faktycznym.

Przywołane wyżej przesłanki wykluczenia są fakultatywne w ten sposób, że za-
mawiający ma możliwość ich ustanowienia w konkretnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego wedle swobodnej decyzji. Jednakże decydując się na nie za-
mawiający obowiązany jest wskazać te przesłanki w ogłoszeniu o zamówieniu, a na-
stępnie stosować się do dyspozycji art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp w odniesieniu 
do każdego wykonawcy w sposób jednakowy w trakcie postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego. Innymi słowy, zamawiający może zdecydować na wstępie 
postępowania czy sytuacje opisane w ww. przepisach będą skutkowały wykluczeniem 
wykonawców z postępowania, a następnie jest zobligowany do badania tych podstaw 
wykluczenia wobec wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający stosuje zatem fakultatywne 
przesłanki wykluczenia jednakowo w stosunku do każdego z wykonawców. Samo wy-
kluczenie wykonawcy na podstawie ww. przesłanek wykluczenia następuje, w świetle 
art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia.

Pozostaje również zwrócić uwagę na treść ust. 8 i 9 ww. artykułu, statuujących 
o tzw. procedurze self-cleaning. Zgodnie z tymi przepisami wykonawca, w stosunku 
do którego zachodzą podstawy wykluczenia, może przedstawić dowody na to, że podję-
te przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody, przedstawić wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycz-
nego oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy; 
wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szcze-
gólne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

Wyrażam przekonanie, iż przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą od-
powiedź na pytania zawarte w ww. oświadczeniu.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Tchórzewski 
MINISTER
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Oświadczenie senatora Jerzego Czerwińskiego

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 7 lipca 2016 r., na dwudziestym drugim posiedzeniu Senatu, 

złożyłem oświadczenie w sprawie zamontowania przez PKP PLK w gminie 
Chrząstowice w województwie opolskim dwujęzycznych tablic z nazwami 
stacji kolejowych. Skierowałem je do ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, w którego zakresie działania leżą sprawy z działu: wyznania 
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Z jego upoważnienia w swojej 
drugiej odpowiedzi, z dnia 30 września br., podsekretarz stanu w MSWiA, 
pan Sebastian Chwałek, podzielił mój pogląd wyrażony w oświadczeniu, że 
nazwy stacji i dworców kolejowych nie są tożsame z nazwami miejscowo-
ści, w tym miejscowości, w przypadku których używane są nazwy w języ-
ku niemieckim. Co więcej, nazwy stacji kolejowych nie podlegają przepisom 
powszechnie obowiązującego prawa o ustalaniu urzędowych nazw. Usta-
la je i zmienia zarządca infrastruktury kolejowej w ramach grupy PKP SA. 
W odpowiedzi na moje oświadczenie minister zobowiązał się do przesłania 
zarówno oświadczenia, jak i odpowiedzi na nie do właściwego w zakresie 
nadzoru nad PKP SA ministra infrastruktury i budownictwa.

W związku z tym proszę o odpowiedzi na następujące pytania. 
Czy odpowiednie pisma zostały do Pana przesłane? Jaki Pan ma stosu-

nek do kwestii poruszonych w oświadczeniu i odpowiedzi na nie autorstwa 
ministra spraw wewnętrznych i administracji? Czy skierował Pan do grupy 
PKP SA, ewentualnie spółki PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, odpowiednie 
wystąpienie w ramach nadzoru? Kiedy nazewnictwo na polskich stacjach 
kolejowych, w tym w gminie Chrząstowice w województwie opolskim, zosta-
nie dostosowane do polskiego prawa? Jaki jest termin graniczny realizacji 
w terenie usunięcia wszystkich niemieckich nazw z budynków polskich sta-
cji i dworców kolejowych?

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Czerwiński

Odpowiedź

Warszawa, 12 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Czerwińskiego pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP 7 grudnia 2016 r. w sprawie zamontowania przez 
PKP PLK SA w gminie Chrząstowice w województwie opolskim dwujęzycznych tablic 
z nazwami stacji kolejowych, przesyłam następujące informacje.

Minister Infrastruktury i Budownictwa nie posiada instrumentów prawnych, któ-
re umożliwiałyby mu wykonywanie indywidualnych działań nadzorczych wobec PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA lub wydawania wiążących poleceń dotyczących bieżącego 
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zarządzania tym podmiotem – tym samym nie ma obowiązku znać treści wszystkich 
uchwał. Z faktu sprawowania nadzoru przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownic-
twa jako jednego z akcjonariuszy nie wynikają szczególne uprawnienia ministra właś- 
ciwego do spraw transportu wobec PKP PLK SA. Stosownie do postanowień art. 382 
§1 Kodeksu spółek handlowych, organem PKP PLK SA sprawującym stały nadzór nad 
działalnością Spółki jest jej Rada Nadzorcza. PKP PLK SA jest spółką prawa handlowe-
go działającą jako samodzielny podmiot gospodarczy, w którym wszelkie decyzje leżą 
w kompetencjach jej organów statutowych.

Zarządca infrastruktury kolejowej – PKP PLK SA, jako podmiot sprawujący upraw-
nienia właścicielskie na obszarze przez niego zarządzanym, będący jednocześnie spół-
ką prawa handlowego, w sytuacji, w której przepisy prawa powszechnie obowiązują-
cego nie zakazują ani nie nakazują określonych działań w przedmiotowym zakresie, 
reguluje ów obszar w ramach statutowych uprawnień do wydawania zarządzeń we-
wnętrznych, regulaminów oraz innych regulacji normujących organizację i działal-
ność Spółki.

PKP PLK SA rozpatruje sukcesywnie napływające wnioski o umieszczenie dwu-
języcznych tablic z nazwami miejscowości na stacjach kolejowych i przystankach 
osobowych. Wnioskodawcami są gminy wpisane do prowadzonego przez Ministra 
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych 
„rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości”. Przed-
miotowe wnioski muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 573).

Uwzględniając wnioski z korespondencji przeprowadzonej z Ministerstwem Admi-
nistracji i Cyfryzacji oraz Urzędem Transportu Kolejowego, PKP PLK SA ustaliła proce-
durę dotyczącą nazewnictwa stacji i przystanków osobowych, w analogii do przepisów 
ww. ustawy. Procedura ta dopuszcza zamieszczenie tablic z dwujęzyczną nazwą tylko 
wówczas, gdy:

∙ pełna nazwa stacji jest zgodna z urzędową nazwą miejscowości, w której jest 
położona,

∙ miejscowość ta znajduje się na liście gmin wpisanych na podstawie art. 12 
ww. ustawy do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku 
mniejszości, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji,

∙ brzmienie dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej i et-
nicznej lub w języku regionalnym, zostało ustalone w trybie procedury przewi-
dzianej ww. ustawą.

Działania PKP Polskie Linie Kolejowe SA w przedmiotowym zakresie znajdują 
oparcie m.in. w przepisach:

∙ art. 10 ust. 2 lit. g Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszo-
ściowych sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. (Dz. U. Nr 137 
z 2009 r., poz. 1121), stanowiącego, że: „W odniesieniu do władz lokalnych i re-
gionalnych, na których terytorium liczba mieszkańców będących użytkownika-
mi języków regionalnych lub mniejszościowych jest taka, że uzasadnia środki 
wymienione poniżej, Strony zobowiązują się do dopuszczania lub zachęcania do 
(...) używania lub przyjmowania, o ile będzie to konieczne, łącznie z nazwą w ję-
zyku (językach) oficjalnym tradycyjnych i poprawnych form nazw miejscowych 
w językach regionalnych lub mniejszościowych”.

∙ art. 11 ust. 3 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych sporzą-
dzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. (Dz. U. 2002 r., nr 22, poz. 209), 
ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską ustawą z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych (Dz. U. 
Nr 50, poz. 579), stanowiącym, że: „w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez 
znaczącą ilość osób należących do mniejszości narodowej Strony będą starać 
się – zgodnie z obowiązującym prawem, w tym także, tam gdzie to stosowne, 
umowami z innymi państwami oraz przy uwzględnieniu ich specyficznych wa-
runków – umieszczać również w języku mniejszości tradycyjne nazwy lokalne, 
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nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym, o ile 
istnieje tam wystarczające zapotrzebowanie na takie oznakowania”.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania oraz oczekiwania mniejszości narodo-
wych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działania zarządcy infrastruktury kolejowej 
– PKP Polskie Linie Kolejowe SA należy uznać za właściwe.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Andrzej Bittel 
Podsekretarz Stanu



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.24

Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

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

oraz do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowni Panowie Ministrowie!
W związku z założeniami zawartymi w projekcie Strategii na rzecz Od-

powiedzialnego Rozwoju dotyczącymi przebiegu studialnego sieci kolejowej 
Kolei Dużych Prędkości 2030 apeluję o zmianę przebiegu linii kolejowej tak, 
by obejmowała ona stację Zielona Góra.

Zielona Góra jest samorządową stolicą województwa lubuskiego liczące-
go milion mieszkańców, jest miastem uniwersyteckim, a w niedalekiej odleg- 
łości działają publiczne szkoły wyższe. W odległości 6 km od centrum Zie-
lonej Góry utworzono Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielono-
górskiego, przygotowano dla inwestorów do zagospodarowania największy 
obecnie w województwie lubuskim obszar specjalnej strefy ekonomicznej 
(167 ha). W subregionie Zielonej Góry działają strefy przemysłowe, a w nie-
dalekiej odległości swą siedzibę ma huta miedzi KGHM. Dzięki przebiegowi 
przez Zieloną Górę linii KDP z Krakowa do Berlina oraz linii KDP z Poznania 
do Berlina linie te od Zielonej Góry będą miały wspólny przebieg, co umożliwi 
oszczędności w budżecie inwestycji rzędu około 6 miliardów zł.

Przebieg linii KDP Poznań – Berlin przez Zieloną Górę w znacznie więk-
szym stopniu uwzględnia potrzebę ochrony obszarów chronionych niż zasto-
sowanie północnego wariantu tej linii, a jednocześnie jest zgodny ze strategią 
województwa i planem zagospodarowania przestrzennego. Wariant przebie-
gu tej linii przez Zieloną Górę jest zgodny z kierunkiem rozwoju aglomeracji 
Berlina i daje szansę na obsługę przez pociągi KDP lotniska BBI w Berlinie.

W promieniu 50 km od Zielonej Góry trwają intensywne prace poszuki-
wawcze dotyczące złóż gazu, gazu łupkowego, ropy naftowej, miedzi oraz 
srebra. Stwierdzono ich występowanie, a ich poszukiwanie, a następnie wy-
dobycie wpłyną na wzrost koniunktury gospodarczej w subregionie. Ponadto 
50 km na wschód od Zielonej Góry planuje się budowę kopalni i elektrowni 
Gubin-Brody.

Zielona Góra jest węzłem komunikacyjnym drogowym i kolejowym (dro-
ga ekspresowa S3/E65, drogi krajowe nr 273/CE59 – magistrala odrzań-
ska, nr 358 i 370 w powiązaniu z autostradami A2, A18 i A4). W odległości 
30 km od planowanej stacji KDP znajduje się rozbudowywany port lotniczy 
Zielona Góra – Babimost. Linia kolejowa jest wciąż modernizowana, a w pla-
nie przygotowywane jest uruchomienie szybkiej kolei aglomeracyjnej. Zielo-
na Góra jest centrum kulturalnym, a także sportowym.

Wnoszę o uwzględnienie powyższych argumentów w pracach nad pla-
nowaniem przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez miasto Zielona Góra.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Odpowiedź 
MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW

Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 r. znak: BPS/043-31-702- 

-WMRF/16, zawierające tekst oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Rober-
ta Dowhana podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., poniżej 
przekazuję stanowisko do tego oświadczenia w zakresie wynikającym z kompetencji 
ministra właściwego do spraw rozwoju.

Uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Ministerstwo Rozwoju finalizuje obec-
nie prace nad przygotowaniem dokumentu rządowego pn. Strategia na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju. Jest on aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, 
tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 
2012 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383, 1250). Strategia zawiera rekomendacje 
dla polityk publicznych oraz stanowi podstawę dla pozostałych dokumentów strate-
gicznych i wdrożeniowych – strategii, polityk i programów.

Informuję w związku z powyższym, iż projekt przedmiotowego dokumentu przewi-
duje trzy warianty przebiegu sieci kolejowej Kolei Dużych Prędkości (w skrócie – KDP) 
na odcinku Poznań – granica Państwa. Jeden z ww. wariantów zakłada przebieg linii 
KDP przez Zieloną Górę – o co w swoim Oświadczeniu wnosi Pan Senator. Ujęcie pro-
jektowanego przebiegu wariantowo jest konieczne z uwagi na dotychczasowe prace 
studialne nad przebiegiem tej inwestycji. Do roku 2020 zostanie sporządzona analiza 
możliwości realizacji kolei dużych prędkości i podjęcie decyzji o ewentualnej jej budo-
wie w latach 2020–2030.

W załączeniu przekazuję rysunek Sieć kolejowa 2030, lotniska, porty i drogi wod-
ne, który jest elementem Strategii. Uwzględnia on wariantowy przebieg odcinka KDP, 
o którym mowa w wystąpieniu Pana Senatora Roberta Dowhana.

Z poważaniem 
 
Jerzy Kwieciński 
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego za pismem z 13 grudnia br. (sygn. BPS/043- 

-31-702-MIB/16) oświadczenia złożonego przez senatora Roberta Dowhana podczas 
31. posiedzenia Senatu RP w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości przez 
Zieloną Górę przekazuję następujące informacje.

Projekt budowy systemu kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce jest przedsię-
wzięciem cywilizacyjnym. Zakładając horyzont oddania do eksploatacji KDP, jakim 
jest rok 2030, wymagane jest podjęcie decyzji dotyczących wdrożenia tego projektu, 
w oparciu o przeprowadzone analizy, wyniki prac studialnych oraz możliwości finan-
sowe sfery publicznej.

Decyzja w sprawie przystąpienia do budowy nowego systemu KDP powinna zostać 
podjęta również z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu trans-
portowego w kraju, tj. zapewnienia zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszyst-
kich gałęzi transportu ze szczególnym naciskiem na ich intermodalność. Inwestycja 
w KDP nie może bowiem wynikać wyłącznie z chęci zaspokojenia czysto technicznych 
(innowacyjnych) oraz infrastrukturalnych potrzeb sektora transportu kolejowego. 
Musi ona wynikać z ekonomicznie uzasadnionej konieczności zapewnienia spraw-
nego przewozu osób, który w pełni realizuje oczekiwania mieszkańców i gospodarki 
narodowej. Zważywszy na to, że transport kolejowy wymaga systemowego podejścia, 
a także mając na względzie świadomość niezbędnych do podjęcia wyzwań, nie ulega 
wątpliwości, że proces systemowych zmian i osiągania założonych celów strategicz-
nych musi być rozłożony w czasie.

W dniu 19 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Ministrów Nr 276/2008 przyjęty 
został Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Pol-
sce. Program stał się podstawą do rozpoczęcia prac nad Studium Wykonalności dla 
budowy linii dużych prędkości. 3 października 2011 roku PKP PLK SA, realizująca 
prace związane z KDP, zarekomendowała zespołowi wariant przebiegu pierwszej linii 
dużych prędkości. Niemniej jednak w grudniu 2011 roku decyzją ówczesnego Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pana Sławomira Nowaka, 
przesunięto realizację budowy linii dużych prędkości w Polsce do roku 2030. Podjęte 
rozstrzygnięcie zostało potwierdzone w zapisach Strategii Rozwoju Transportu do 2020 
roku (z perspektywą do 2030 roku). W dokumencie wskazano na potrzebę podjęcia 
ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu kolei dużych prędko-
ści uzupełnionego o tzw. „Y” do roku 2020.

Decyzji w zakresie ewentualnego podjęcia prac nad budową KDP towarzyszyć bę-
dzie analiza możliwych kierunków rozwoju dalszych połączeń ponad wstępnie okreś- 
lone połączenie Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. W szczególności rozważenia 
będzie wymagało trasowanie przedłużenia KDP w kierunkach: zachodnim i południo-
wym w celu połączenia polskiego systemu KDP z systemami krajów sąsiadujących. 
Przedmiotowa analiza będzie musiała określić efektywność przewidywanych rozwią-
zań zarówno w ramach obsługi ruchu krajowego (w tym np. Zielonej Góry), jak i w po-
łączeniach międzynarodowych.

Zamieszczona w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Mapa 
sieci linii kolejowej 2030 na tle lotnisk, portów i dróg wodnych prezentuje przebieg 
studialny ewentualnej linii KDP o charakterze poglądowym. Szczegółowe informacje 
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dotyczące przebiegu projektowanej linii będą znane po podjęciu decyzji o realizacji 
zadania oraz uzyskaniu decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dla przedmio-
towego przedsięwzięcia.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Andrzej Bittel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana

skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawiązaniu do złożonego przeze mnie na dwudziestym szóstym po-

siedzeniu Senatu RP dnia 22 września 2016 r. oświadczenia w sprawie 
uwzględnienia stanowiska środowisk samorządowych, w tym Zrzesze-
nia Gmin Województwa Lubuskiego, w pracach ministerialnych nad refor-
mą oświaty, proszę o przedstawienie toku prac dotyczących prowadzenia 
konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, uczniami, rodzicami, a także 
przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisk zain-
teresowanych ww. ustawą.

Do mojego biura senatorskiego dotarła petycja podpisana przez kilkuset 
zielonogórskich nauczycieli oraz przedstawicieli środowisk nauczycielskich 
protestujących przeciwko planom likwidacji gimnazjów. Środowiska te chcą 
odpowiedzi na pytania:

1. Dlaczego ministerstwo „eksperymentuje” na młodzieży, a kilka roczni-
ków uczniów będzie skazanych na naukę w chaosie i niepewności?

2. Dlaczego likwidując gimnazja, powoduje się, że uczniowie o rok wcześ- 
niej zostaną zmuszeni do podejmowania decyzji o swej dalszej drodze edu-
kacyjnej?

3. Dlaczego przekształcanie struktury oświaty, wbrew zapewnieniom 
pani minister, generuje koszty na wiele lat, a pieniądze zainwestowane do 
tej pory w rozwój gimnazjów zostaną zmarnowane?

4. Dlaczego ministerstwo nie bierze pod uwagę faktu, iż gimnazja sku-
tecznie przygotowują młodzież, skutecznie wyrównują szanse edukacyjne, 
integrują środowisko lokalne?

5. Dlaczego ministerstwo nie bierze pod uwagę faktu, iż likwidacja gim-
nazjów oznacza rozbicie zespołów nauczycieli, które mają już doświadczenie 
w pracy z młodzieżą gimnazjalną?

6. Czy ministerstwo bierze pod uwagę zmiany podstawy programowej?
7. Dlaczego w debacie o likwidacji gimnazjów pojawiła się teza, iż gim-

nazja są skupiskiem trudnej młodzieży? Przecież problemy wychowawcze 
nie znikną wraz ze zmianą typu szkoły, dodatkowo zaś pojawią się nowe, 
związane ze wspólnym funkcjonowaniem w jednej szkole siedmio- i piętna-
stolatków?

W związku z podniesionymi kwestiami wnoszę o odpowiedź minister-
stwa na pytania zadane przez środowiska nauczycielskie. Jednocześnie 
proszę o przedstawienie toku prac nad przeprowadzeniem konsultacji ze 
wspomnianymi środowiskami. Ministerstwo zapewniło w swojej odpowiedzi 
na moje oświadczenie z dnia 22 września br., że kwestie związane z reformą 
oświaty wymagają „przedyskutowania z zainteresowanymi środowiskami”, 
proszę zatem o przedstawienie wyników tych dyskusji.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Odpowiedź

Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senatora RP Pana Roberta Do-

whana złożone na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.

Szanowny Panie Senatorze,
reforma systemu oświaty jest odpowiedzią na postulaty środowisk społecznych. 

Rozwiązania, określone przepisami ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawą wprowa-
dzającą ustawę – Prawo oświatowe, przyjętych przez Sejm 14 grudnia br., są efektem 
ogólnopolskiej debaty prowadzonej w szerokim gronie podmiotów związanych z edu-
kacją w okresie od lutego do czerwca 2016 r. pn: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra 
Zmiana”. W ramach ww. przedsięwzięcia, oprócz 17 debat wojewódzkich i 47 zgło-
szonych debat o edukacji odbywających się w całej Polsce, do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej nadesłano w sumie 1118 opinii na temat zmian w systemie edukacji.

Niezależnie od powyższego projekty obu ustaw zostały poddane ustalonej prze-
pisami prawa procedurze uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. 
W ramach konsultacji publicznych oba projekty ustaw zostały przesłane do zaopi-
niowania do wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych, które zgodnie 
z przepisami art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych1 miały 
ustawowy termin na wyrażanie opinii na temat planowanych zmian. Ponadto, projek-
ty zostały przesłane do zaopiniowania również innym związkom zrzeszającym nauczy-
cieli, w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, które również w ciągu 30 dni mogły 
wyrazić swoją opinię na temat projektów ustaw.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło pisemne stanowiska wobec opinii związ-
ków zawodowych, ich treść została upubliczniona w dokumentacji projektów na stro-
nach Rządowego Centrum Legislacji.

Jednocześnie projekty zostały przekazane do zaopiniowania korporacjom zrzesza-
jącym jednostki samorządu terytorialnego, tj.: Unii Metropolii Polskich, Unii Miaste-
czek Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Związkowi Miast Polskich, Związkowi 
Powiatów Polskich oraz Związkowi Województw RP.

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpiło o opinię 
do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Rady Dialogu Społecznego.

W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nad projekta-
mi obu ustaw dwukrotnie debatował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (5 i 18 października br.), a debata plenar-
na odbyła się 26 października 2016 r.

Odnosząc się do pozostałych partnerów społecznych opiniujących projekt usta-
wy – Prawo oświatowe oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo oświatowe, uprzejmie informuję, że Ministerstwo skierowało prośbę o opinię do 
41 podmiotów (wyłączając związki zawodowe i korporacje samorządowe). Wyniki tych 
konsultacji zostały opisane w raportach z konsultacji obu ustaw.

Odnosząc się do pozostałych pytań podniesionych przez Pana Senatora w oświad-
czeniu z dnia 7 grudnia 2016 r., proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Głównym powodem planowanych zmian w systemie oświaty jest niezadowalający 
stan przygotowania absolwentów kończących cały cykl kształcenia w szkołach (szkole 
podstawowej, gimnazjum, w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych) do kontynu-
acji nauki na studiach wyższych lub do wejścia na rynek pracy.

1 Dz.U. z 2015 r. poz. 1881.
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W obecnym stanie prawnym liceum ogólnokształcące zostało w rzeczywistości 
skrócone do 2 lat, zaś koncentracja godzin na wybranych 2–4 przedmiotach rozsze-
rzonych spowodowała, iż utraciło ono charakter szkoły ogólnokształcącej. W klasie I 
liceum ma miejsce kontynuacja edukacji gimnazjalnej, a kolejne półtora roku jest nie-
jako „kursem przygotowawczym” do egzaminu maturalnego. Natomiast szkoły zawo-
dowe, wciąż nie są atrakcyjne dla młodzieży. Pochodzi z nich najwięcej bezrobotnych 
absolwentów.

Utworzenie gimnazjum, w założeniach reformy z 1999 r., miało być wstępem do 
reformowania kształcenia średniego i zasadniczego, z którym gimnazjum miało być 
ściśle połączone. Oddzielone od szkoły podstawowej gimnazja miały być dobrze wypo-
sażone i posiadać wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Niedokończona reforma szkół ponadgimnazjalnych spowodowała, że gimnazjum 
pozostało w silnych związkach ze szkołą podstawową i zaczęło się do niej upodab-
niać. Obecnie, co drugie publiczne gimnazjum funkcjonuje w zespole ze szkołą pod-
stawową. W efekcie w jednym budynku uczą się dzieci od siódmego (szóstego) do 
szesnastego roku życia. Łączenie gimnazjum ze szkołą podstawową szczególnie czę-
sto występuje na obszarach wiejskich. Ponadto, znaczna liczba gimnazjów w dużych 
miastach prowadzi selektywny nabór, czego efektem jest duże zróżnicowanie wyników 
egzaminu gimnazjalnego pomiędzy szkołami. Jest to sprzeczne z założeniami reformy 
z 1999 r., która zakładała, że obwodowe gimnazja będą służyć wyrównywaniu szans 
edukacyjnych.

Spodziewanym efektem zaproponowanej reformy jest odpowiedź na problemy, 
z którymi w chwili obecnej lub w najbliższej przyszłości będzie musiał zmierzyć się 
system oświaty w Polsce.

Przygotowana reforma edukacji jest przemyślana i zaplanowana na wiele lat. Zale-
ży nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest sta-
tus materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to 
nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju 
szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy.

Przepisy dotyczące nowego ustroju szkolnego zawierają szereg rozwiązań, które 
umożliwią wprowadzenie zmian już od roku szkolnego 2017/2018 bez ponoszenia 
istotnych kosztów przez jednostki samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że jednostkom samorządu terytorialnego pozostawiono 
okres 5 lat na dostosowanie sieci szkół do stanu docelowego. W przepisach założo-
no, że w okresie przejściowym jednostki samorządu terytorialnego będą dysponować 
dużą swobodą w zakresie organizowania pracy swoich szkół. Wprowadzono wiele 
możliwości przekształcania szkół, np. zespół szkół, w skład którego wchodzi dotych-
czasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się 
z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową. W przypadku gimnazjów samodziel-
nych, mogą one zostać przekształcone w: szkołę podstawową, liceum, technikum, 
branżową szkołę lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów 
szkół. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum, albo jego włączenia 
do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednost-
ki samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe 
publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Wszystkie te rozwiązania zagwarantują przeprowadzenie procesu przekształceń 
oraz właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym w sposób jak najmniej 
uciążliwy i najmniej kosztowny dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ocenach skutków regulacji do obu 
ustaw, poziom finansowania przewidziany dla roku 2017 jest wystarczający, aby po-
kryć wydatki bieżące systemu oświaty w nowym ustroju oraz wystarczający, aby 
pokryć wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju. Uwzględnia on między in-
nymi finansowanie wyższymi kwotami części oświatowej subwencji ogólnej ucznia 
w szkole podstawowej (klasa VII i VIII) niż dotychczas ucznia gimnazjum. Uwzględnia 
również finansowanie utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego branżo-
wej szkoły II stopnia.
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W zakresie koniecznych dostosowań do nowego systemu, należy stwierdzić, 
że pozostają możliwe do wykorzystania środki zarówno w części oświatowej subwen-
cji ogólnej (przy założeniu jej podobnego udziału w wydatkach bieżących jednostek 
samorządu terytorialnego objętych subwencją), jak i wynikające ze zmniejszonego 
finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych wydatków w przeliczeniu na 
ucznia w liceach ogólnokształcących. W roku 2017 jest to 313 mln zł, w roku 2018 
– 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. Środki te mogą zostać wykorzystane na do-
konanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do 
potrzeb nowej struktury szkół.

W ramach zaplanowanych działań została również przewidziana reforma podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. Projekt podstawy programowej kształcenia ogól-
nego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania 30 listo-
pada br. zostały przekazane do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach 
prekonsultacji.

Po zakończeniu prekonsultacji (termin zgłaszania uwag minął 9 grudnia br.), pro-
jekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawo-
wej oraz projekt ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień między-
resortowych i konsultacji społecznych (w ramach których każdy obywatel może zgło-
sić swoje uwagi lub opinię). Przewidujemy, że projekty rozporządzeń będą podpisane 
przez Ministra Edukacji w drugiej połowie lutego.

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w: 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych for-
mach wychowania przedszkolnego, w klasach I, IV szkoły podstawowej oraz w klasie 
VII szkoły podstawowej. Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla szkół podstawowych będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 
2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, jak i przygotowywane podręczniki są 
docelowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest w stałym kontakcie z wydawcami 
przygotowującymi podręczniki oparte na nowej podstawie programowej. W przepisach 
wprowadzających zmiany w edukacji uwzględniono możliwość korzystania przez na-
uczycieli z podręczników już dopuszczonych do użytku szkolnego. Pozostawiono im 
również swobodę w wyborze podręcznika do danego przedmiotu, jak i prowadzenia 
zajęć bez użycia podręcznika, lub z wykorzystaniem wybranych lub przygotowanych 
przez siebie materiałów edukacyjnych.

W związku z wprowadzaną reformą nie przewiduje się zwolnień nauczycieli. Na-
uczyciele szkół starego systemu, z mocy prawa, staną się nauczycielami szkół nowego 
systemu (np. sześcioletniej szkoły podstawowej staną się nauczycielami ośmioletniej 
szkoły podstawowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum staną się nauczy-
cielami pięcioletniego technikum). W przepisach zostały wprowadzone także mechani-
zmy umożliwiające płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół 
nowego systemu bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż według szacunków w latach 
2017–2019 będzie ok. 5,5 tys. oddziałów klas VII i VIII więcej niż byłoby oddziałów 
klas I i II gimnazjum, co również przekłada się na miejsca pracy dla nauczycieli.

Jednocześnie pragnę poinformować, że aktualności o zaprojektowanych zmianach 
i ich realizacji można na bieżąco uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(http://reformaedukacji.men.gov.pl/).

Z wyrazami szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Gawła

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Stowarzyszenie Projekt Września zwróciło się do mnie z prośbą o inter-

wencję w związku z brakiem specjalnej drogi łączącej Wrzesińską Strefę Ak-
tywności Gospodarczej z autostradą A2.

Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej jest zlokalizowana w połu-
dniowo-zachodniej części przedmieść Wrześni i jednocześnie w najbliższym 
sąsiedztwie przebiegającej przez to miasto autostrady A2 oraz zlokalizowa-
nego we Wrześni bezkolizyjnego węzła drogowego. Obecnie samochody oso-
bowe i dostawcze z Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (w tym 
z firmy Volkswagen), aby wjechać na autostradę A2, muszą przejechać przez 
miasto i okoliczne wsie. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wybudowanie 
swoistego bypassu pomiędzy Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej 
a węzłem autostradowym A2 (rondem) w miejscowości Białężyce. Takiemu 
rozwiązaniu sprzyja również infrastruktura drogowa, ponieważ wspomnia-
ny bypass włączałby się do sieci drogowej za pośrednictwem skrzyżowania 
typu rondo, które obecnie posiada trzy wjazdy/zjazdy oraz wolną przestrzeń 
na doprowadzenie kolejnego wlotu. Przewiduje się, że skutki wybudowania 
przedmiotowego odcinka drogi będą miały realny wpływ na stopień zatło-
czenia na drogach prowadzących do oraz z Wrzesińskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej i na ruch lokalny.

Proszę o udzielenie informacji, czy Ministerstwo zamierza podjąć dzia-
łania zmierzające do realizacji zaproponowanego bądź innego rozwiązania 
umożliwiającego powstanie drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności Go-
spodarczej z autostradą A2.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł

Odpowiedź

Warszawa, 5 stycznia 2017 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane w dniu 13 grudnia i 21 grudnia 2016 r. oświad-

czenia senatora Roberta Gawła w sprawie realizacji drogi łączącej Wrzesińską Strefę 
Aktywności Gospodarczej z autostradą A2, przekazuję informacje w zakresie swojej 
właściwości.

Zagadnienie tzw. „Tymczasowej Drogi Łączącej” dotyczy inwestycji polegającej 
na budowie drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej („WSAG”), ze skrzyżowaniem typu rondo, w obrębie Wę-
zła Września, zlokalizowanego na Odcinku I autostrady A2 w ramach pododcinka 
Września – Konin.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przez Burmistrza Miasta i Gminy Września 
(„Burmistrz”) w planowanym wariancie ingeruje w istniejący pas drogowy autostrady 
A2 (ok. 400 metrów) będący w zarządzie Autostrady Wielkopolskiej SA („Spółka”). Do-
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datkowo przebieg taki wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem Gospo-
darki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Województwem Wielko-
polskim i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park” dotyczącego zasad 
współpracy i uczestnictwa w projekcie WSAG.

Wskazać należy, że Burmistrz jako Inwestor prowadził w roku 2015 rozmowy ze 
Spółką, w których brali udział przedstawiciele MIB i GDDKiA, w celu uzyskania jej 
zgody na realizację 400 metrów (wchodzących w autostradowy pas drogowy) drogi 
łączącej WSAG z rondem we Wrześni. Autostrada Wielkopolska SA w rozmowach 
wskazywała na potrzebę zmiany umowy koncesyjnej, albowiem jej zdaniem realizacja 
400-metrowego odcinka drogi w ramach pasa drogowego niesie za sobą poważne kon-
sekwencje w postaci ewentualnych negatywnych konsekwencji zdarzeń, które mogą 
wyniknąć z niewłaściwego lub nieprawidłowego wykonania przedmiotowej inwestycji 
przez gminę, jak również zwiększenia się obciążenia drogi, konsekwencją czego może 
być nieprzewidziany w umowie wcześniejszy obowiązek realizacji robót budowlanych 
dotyczących ronda lub koszty powstałe po stronie Spółki. Burmistrz jako Inwestor 
wskazywał, że po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji nie wystąpią żadne negatyw-
ne skutki. Spółka podkreślała, że wybudowanie przez Inwestora drogi może utrudnić, 
bądź uniemożliwić Spółce wykonanie obowiązku, wynikającego z Umowy Koncesyjnej, 
a związanego z rozbudową Węzła Września, wskazując również na potrzebę zabez-
pieczenia ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłową eksploatacją. Z takim 
stanowiskiem nie zgadzali się przedstawiciele Burmistrza wskazując, iż brak jest uza-
sadnienia prawnego i faktycznego dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń AWSA. 
Minister, jako strona Umowy Koncesyjnej oraz GDDKiA brali udział w rozmowach 
wspierając strony w poszukiwaniu wspólnego rozwiązania, jednakże wskutek odmien-
nych stanowisk Burmistrza oraz Spółki nie doszło do zawarcia porozumienia, które 
byłoby zadowalające dla Inwestora oraz zarządcy autostrady czyli AWSA. Podkreślić 
należy, że Minister jest otwarty na dalsze rozmowy pomiędzy inwestorem, którym jest 
Gmina Września a Autostradą Wielkopolską dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Jerzy Szmit 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przeglądając stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami 

o państwach świata (https://polakzagranica.msz.gov.pl/informacje,o,pan-
stwach,16.html), zauważyłem, że przedstawia ona niewłaściwą, mylącą 
mapę jednego z krajów. Tym państwem jest Maroko prezentowane na po-
wyższej stronie w nieuznawanych granicach, zawierające w swym teryto-
rium część Sahary Zachodniej. Chciałbym przypomnieć, że Sahara Zachod-
nia nie jest częścią Maroka, podobnie jak Krym nie jest częścią Rosji (na 
mapie MSZ prezentowany właściwie). Sahara została zajęta przez Maroko, 
tak jak Krym przez Rosję, w wyniku inwazji wojskowej i od 40 lat znajduje 
się pod okupacją. 

Zwracam uwagę na fakt, iż żadna organizacja międzynarodowa, w tym 
ONZ, nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa nad terenami Sahary Za-
chodniej. Co więcej, ONZ utrzymuje na tym terenie misję pokojową dążą-
cą do zorganizowania referendum, w którym miejscowa ludność mogła-
by określić swoją przyszłość jako niepodległego państwa. Marokańskiego 
zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią nie uznaje również żadne państwo 
na świecie, w tym także Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z prawem między-
narodowym (patrz: strona ONZ) Sahara Zachodnia pozostaje terytorium nie-
samodzielnym, czekającym na dekolonizację. Nie jest i nigdy nie była zatem 
częścią Maroka. Właściwą mapę Maroka można znaleźć choćby na stronie 
ONZ (http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf).

W związku z tym apeluję o szybkie skorygowanie tego rażącego błędu, 
który nie powinien był się pojawić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski

Odpowiedź

Warszawa, 9 stycznia 2017 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego, złożone pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia br. pragnę uprzejmie poinformować, 
że mapa w serwisie polakzagranica.msz.gov.pl została zweryfikowana i poprawiona, 
tj. obszar Królestwa Maroka nie zawiera terytorium Sahary Zachodniej. Należy dodać, 
że mapy były zrealizowane przez firmę zewnętrzną – wykonawcę serwisu.

Jednocześnie pragnę ponownie poinformować senatora Macieja Grubskiego, że 
Polska w kwestii Sahary Zachodniej, od początku konfliktu konsekwentnie opowiada 
się za jego politycznym rozwiązaniem, wypracowanym w ramach ONZ, które będzie 
trwałe i akceptowane przez wszystkie strony sporu. Podkreślamy, że status tego tery-
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torium powinien być uregulowany zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczegól-
ności zgodnie z zasadą samostanowienia narodów poprzez uzyskanie niepodległości 
przez to terytorium lub pozostanie w związku prawnym z Marokiem (np. w formie 
autonomii). Chcielibyśmy, aby, zgodnie z postanowieniami ONZ, w tej kwestii wypo-
wiedzieli się mieszkańcy tego obszaru.

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

skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
oraz do prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Piotra Woźniaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Otrzymuję bardzo liczne prośby mieszkańców Limanowej o interwen-

cję w sprawie zlikwidowanego Biura Obsługi Klienta PGNiG w Limanowej. 
Punkt obsługi klienta w Limanowej został zlikwidowany w 2015 r. Punkt ten 
obsługiwał około 13 tysięcy odbiorców. W rejonie, w którym działał punkt, 
pojawia się około 300 nowych przyłączy gazowych rocznie. Pracownicy 
punktu pomagali także w rozwiązywaniu spraw wtórnych przyłączy gazo-
wych (odłączonych np. z powodu niepłacenia klienta). Dodatkowo w punkcie 
można było na bieżąco sprawdzić stan rachunku i zobowiązań, stan zała-
twianych spraw, złożyć reklamację itp.

Punkt taki był szczególnie przydatny osobom starszym, chorym oraz lu-
dziom nieposiadającym własnego samochodu. Należy zauważyć, że mimo 
rozwoju techniki i cyfryzacji wiele osób, szczególnie starszych, ma problem 
ze skontaktowaniem się z operatorem sieci gazowniczej poprzez telefon lub 
internet. Na mapie sieci punktów Limanowa pozostaje białą plamą.

Punkt w Limanowej ważny jest także ze względu na interes PGNiG, 
szczególnie w sytuacji, gdy umowa z PGNiG zawarta była przez osobę już 
nieżyjącą i trzeba przenieść jej zapisy na kolejnego użytkownika sieci, lub 
w sytuacji, kiedy niezbędna jest osobista obecność odbiorcy.

Reprezentując interesy dużej liczby obywateli, składam na ręce Pana Mi-
nistra i Pana Prezesa zapytanie, kiedy do Limanowej powróci zlikwidowany 
Punkt Obsługi Klienta PGNiG.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski

Odpowiedź 
MINISTRA ENERGII

Warszawa, 5 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Hamerskiego złożone na 31. po-

siedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r., nr BPS/043-31-706-ME/16, w sprawie 
przywrócenia Biura Obsługi Klienta PGNiG w Limanowej, uwzględniając informacje 
otrzymane od Zarządu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (dalej 
PGNiG SA), uprzejmie informuję, co następuje.

Z informacji przekazanych przez PGNiG SA wynika, że w związku z liberaliza-
cją rynku paliw gazowych w Polsce, prowadzony był program poprawy efektywności 
i optymalizacji działalności spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Przedmiotowy program 
polegał między innymi na reorganizacji obszaru handlowego, w tym na przenoszeniu 
lub likwidacji części Biur Obsługi Klienta (BOK), w połączeniu z rozwojem elektro-
nicznych oraz telefonicznych form obsługi. Każdorazową likwidację BOK poprzedzały 
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analizy, mające na celu ustalenie wpływu projektowanych zmian, na jakość obsługi 
klientów. W wyniku przedmiotowych analiz stwierdzono, iż BOK w Limanowej, pod 
względem ilości obsługiwanych odbiorców oraz liczby interakcji z klientami, było jed-
nym z najmniejszych Biur Obsługi Klienta na terenie Regionu Karpackiego PGNiG 
Obrót Detaliczny.

W 2014 roku w BOK w Limanowej podpisano łącznie 686 umów, z czego 171 były 
to aneksowania i aktualizacje, 260 przepisania, 255 nowe przyłączenia do sieci dys-
trybucyjnej. Średniomiesięcznie w 2014 r. w BOK w Limanowej, było 330 interakcji 
osobistych. Po likwidacji BOK w Limanowej w najbliższym Biurze, tj. BOK Nowy Sącz, 
odnotowano zwiększoną ilość wizyt osobistych związanych m.in. z zawarciem i przepi-
saniem umowy. W 2015 roku, po zamknięciu z dniem 31 marca 2015 r. Biura Obsługi 
Klienta w Limanowej, w Biurze Obsługi Klienta w Nowym Sączu zawarto 207 umów, 
natomiast w 2016 roku – 283 umowy, dotyczące obszaru działania podległego wcześ- 
niej zlikwidowanemu BOK w Limanowej.

Pragę dodać, że Zarząd poinformował, iż w przypadku zainteresowania ze strony 
Gminy Limanowa, Spółka jest gotowa na podjęcie współpracy o charakterze partner-
skim. Przedmiotowa współpraca opiera się na założeniu, iż pracownik PGNiG Obrót 
Detaliczny, raz na dwa tygodnie pełni dyżur w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie 
Miasta. W trakcie dyżuru mieszkańcom udzielane są informacje dotyczące użytko-
wania gazu i energii elektrycznej oraz przyłączenia do sieci gazowej, a także na te-
mat nowych produktów i promocji. Można również wyjaśnić inne sprawy związane 
z bieżącą obsługą oraz złożyć dokumenty związane z dostarczaniem gazu oraz energii 
elektrycznej.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że nowe procedury w zasadzie nie wymagają bez-
pośrednich wizyt w BOK. Wyjątkiem jest zawarcie pierwszej umowy kompleksowej 
związanej z podłączeniem nowego odbiorcy do sieci gazowej. Zważywszy na fakt, że 
najbliższe BOK znajduje się w Nowym Sączu, przy ulicy Lwowskiej 105, które jest 
oddalone od Limanowej o 27 km, pojedyncza wizyta w Biurze Obsługi Klienta nie po-
winna stanowić nadmiernej uciążliwości dla Klientów. Natomiast wszystkie pozostałe 
sprawy Klienci mogą procedować poprzez następujące kanały kontaktu:

∙ elektroniczne biuro obsługi eBok;
∙ formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej;
∙ poczta elektroniczna;
∙ infolinia (12 687 46 05);
∙ tradycyjna korespondencja pocztowa;
∙ wizyta w dowolnym BOK na terenie danego Regionu karpackiego PGNiG Obrót 

Detaliczny (brak rejonizacji).
Dodatkowo, informuję, iż PGNiG Obrót Detaliczny pracuje nad wprowadzeniem 

dodatkowej usługi, polegającej na wizycie przedstawiciela Spółki w miejscu zamiesz-
kania Klienta, w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu, kiedy dojazd 
jest dla Klienta wyjątkowo uciążliwy lub wręcz niemożliwy.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Grzegorz Tobiszowski 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Hamerskiego

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego w Limanowej zgłosił się pan J.R. (zamieszka-

ły: …) w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Limanowej, Wy-
dział I Cywilny z dnia 20 grudnia 2001 r., sygn. akt INs 148/01, dotyczącym 
stwierdzenia własności nieruchomości, m.in. działki nr (…) położonej w miej-
scowości K.

Orzeczone postanowienie INs 148/01 w efekcie stało się podstawą wyro-
ków oraz dalszych decyzji sądu w innych sprawach, które znacząco rzutują 
na sytuację życiową pana J.R. (wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej, Wy-
dział I Cywilny z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt I C 307/12; wyrok Sądu 
Rejonowego w Limanowej z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. akt I C 426/12).

W dniu 20 kwietnia 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział 
I Cywilny został wydany wyrok w sprawie IC 52/11, w którym w związku 
ze sprawą z powództwa R.S. przeciwko M.P. i F.P. sąd oddalił powództwo.

W dniu 3 sierpnia 2010 r. został wydany wyrok w sprawie podobnej, 
IC 54/10. Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział I Cywilny oddalił powódz-
two M.P. i F.P. przeciwko R.S.

J.R. wyroki te ocenia za częściowo wzajemnie sprzeczne, a jedną z pod-
staw do wydania obu wyroków we wspominanych sprawach było postano-
wienie z dnia 20 grudnia 2001 r., INs 148/01, oprotestowane przez R.S. Pro-
testy dotyczące przedmiotowego postanowienia nie dały jednak skutków.

Dlatego przychylając się do prośby pana J.R., wnoszę zapytanie, czy 
jest możliwe zbadanie następujących orzeczeń.

1. Postanowienia Sądu Rejonowego w Limanowej z dnia 20 grudnia 
2001 r., sygn. akt INs 148/01, na podstawie którego stwierdzono własność 
nieruchomości – w szczególności w kontekście protestów i informacji składa-
nych przez panią R.S., oświadczenia notarialnego pomiędzy K.K. i F.P. a J.R.

2. Wyroku z dnia 3 sierpnia 2010 r., IC 54/10, wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Limanowej, Wydział I Cywilny.

3. Wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r., IC 52/11, w tym zastosowania 
w wyroku art. 5 kodeksu cywilnego przy założeniu, że całokształt sprawy 
może mieć inne znaczenie, jeżeli postanowienie z dnia 20 grudnia 2001 r., 
INs 148/01, zostało wydane błędnie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 12.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora RP Pana Jana Hamerskiego, złożone pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., uprzejmie informuję.
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Stanowisko zawarte w oświadczeniu wskazuje na podanie w wątpliwość, przez 
Pana J.R., prawidłowości prawomocnych orzeczeń sądu, które stosownie do art. 365 
§1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1822 ze zm.), wiążą nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również 
inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, w tym Mi-
nistra Sprawiedliwości.

Zasady działania sądów powszechnych, tak jak i nadzór nad tymi sądami, są 
szczegółowo unormowane w obowiązującym porządku prawnym. Zgodnie z art. 9a 
§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór 
administracyjny nad działalnością sądów powszechnych, który nie obejmuje upraw-
nienia do sprawowania kontroli toku postępowania w sprawach indywidualnych. 
Stosownie do treści art. 9b powołanej ustawy czynności z zakresu nadzoru admi-
nistracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Tym 
samym ocena podejmowanych w sprawach sądowych czynności zmierzających do ich 
rozstrzygnięcia, czy też trafności wydanych w nich orzeczeń sądowych pozostaje poza 
ustawowo przyznanym Ministrowi Sprawiedliwości zakresem kompetencji. Rozstrzy-
ganie spraw sądowych leży w gestii niezawisłych sądów, których orzeczenia podlegają 
kontroli judykacyjnej sprawowanej przez sądy drugiej instancji na skutek rozpatry-
wania środków odwoławczych oraz przez Sąd Najwyższy.

Nadto zbadanie orzeczeń wskazanych przez Pana senatora Jana Hamerskiego 
wymagałoby przeprowadzenia analizy akt sądowych, a obowiązujące przepisy prawa 
zasadniczo nie uprawniają Ministra Sprawiedliwości do żądania akt. W aktualnym 
stanie prawnym Minister Sprawiedliwości uprawniony jest do żądania przedstawie-
nia akt sądowych jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania zadań 
związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybu-
nałem Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących działalności sądów powszech-
nych oraz wniesienia kasacji w sprawie karnej.

Ponieważ oświadczenie zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości Prokura-
tora Generalnego, a zakresy uprawnień Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Gene-
ralnego nie są tożsame, kopia pisma Pana Marszałka Senatu wraz z załącznikami zo-
stała przesłana do Prokuratury Krajowej, celem stosownego wykorzystania. Z dniem 
4 marca 2016 r. nastąpiło wprawdzie połączenie stanowiska Ministra Sprawiedliwości 
i Prokuratora Generalnego, jednakże zapewnienie obsługi zadań Prokuratora Gene-
ralnego jest prowadzone przez Prokuraturę Krajową.

Z poważaniem 
 
Łukasz Piebiak
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Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 15 lutego 2017 r.

Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
nawiązując do pisma Pani Marszałek z dnia 13 grudnia 2016 r., dotyczącego 

oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Jana Hamerskiego podczas 31. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., zawierającego prośbę przedstawioną 
przez Pana J.R. o przeanalizowanie postępowań cywilnych, prowadzonych przed Są-
dem Rejonowym w Limanowej I Wydział Cywilny o sygn. I Ns 148/01, I C 54/10 oraz 
I C 52/11 uprzejmie informuję, że zbadano i poddano analizie wskazane wyżej sprawy 
w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

Po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez Pana J.R. oraz aktami 
sądowymi ustalono, że w sprawie z wniosku F.P. o stwierdzenie własności nierucho-
mości przez posiadacza samoistnego, Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny, 
sygn. I Ns 148/01 postanowieniem z dnia 20 grudnia 2001 r. stwierdził, że F.P. oraz 
M.P. nabyli nieodpłatnie z mocy prawa na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej 
z dniem 4.11.1971 r. własność szeregu działek ewidencyjnych, w tym kwestionowa-
nych przez R.S. i J.R. o nr [...] oraz [...]. W postępowaniu tym zarówno R.S., jak i J.R. 
byli uczestnikami, tym niemniej w toku procesu nie kwestionowali prawa F.P. do nie-
ruchomości objętych wnioskiem, jak również nie wnieśli apelacji od wskazanego orze-
czenia. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 11 stycznia 2002 r. Dlatego 
też późniejsze pismo R.S., złożone do Sądu orzekającego, kwestionujące uwłaszczenie 
wnioskodawcy na dwóch działkach ewid. nr […] oraz […], wobec prawomocności orze-
czenia, nie mogło odnieść oczekiwanych skutków prawnych.

Odnośnie do późniejszego postępowania tegoż Sądu o sygn. I C 54/10 wskazać 
należy, że zainicjowane zostało z powództwa M.P. i F.P. przeciwko R.S. o przeniesie-
nie własności nieruchomości o pow. 0.01 ha, obejmującej działkę ewid. nr […]. Jak 
wynika z akt sprawy, Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 
3 sierpnia 2010 r. oddalił powództwo w tej sprawie. Z kolei Sąd Okręgowy w Nowym 
Sączu III Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 4 listopada 2010 r. oddalił 
apelację powodów wniesioną w tej sprawie.

Następnie w dniu 11 marca 2011 r. R.S. wniosła pozew o wydanie wskazanej nie-
ruchomości przeciwko małżonkom M. i F.P. Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2011 r. Sąd 
Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny, sygn. I C 52/11 oddalił powództwo również 
w tej sprawie. Apelacja powódki w tej sprawie została przez Sąd Okręgowy w Nowym 
Sączu wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2011 r. oddalona.

Sąd Rejonowy w Limanowej w oparciu o ustalony stan faktyczny uznał, że w spra-
wie znajduje zastosowanie przepis art. 5 k.c., oceniając powództwo R.S. jako prze-
jaw nadużycia prawa podmiotowego, wynikającego z naruszenia przez powódkę zasad 
współżycia społecznego. Ocenę tę podzielił Sąd odwoławczy uznając, że następstwem 
zastosowania art. 5 k.c. jest odmowa ochrony każdemu, kto wykonuje swe prawo 
sprzecznie z zasadami współżycia społecznego lub ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem tego prawa.

Odnosząc się do zarzutu J.R., oceniającego wyroki w obu sprawach za częściowo 
sprzeczne, wskazać należy, że jest to subiektywne odczucie zainteresowanego. Sprawy 
te, mimo że dotyczą jednej działki, są przedmiotowo różne. Sąd Rejonowy w Lima-
nowej nie kwestionuje prawa własności spornej działki przysługującej R.S., oddalił 
jednak powództwo w przedmiocie wydania tej nieruchomości. Z kolei Sąd Okręgowy 
w Nowym Sączu w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. III Ca 374/11 (I C 52/11) 
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zaznaczył, że zasady współżycia społecznego, chroniąc przed nadużyciem prawa, nie 
mogą tego prawa unicestwiać. Dlatego też w przypadku zmiany okoliczności R.S. bę-
dzie mogła wystąpić z ponownym powództwem windykacyjnym.

Należy domniemywać, że J.R. kwestionuje przede wszystkim postanowienie Sądu 
Rejonowego w Limanowej wydane w sprawie o sygn. I Ns 148/01. W tym miejscu nie 
sposób jednak nie zauważyć, że w sprawie tej zapadło prawomocne orzeczenie, które 
zgodnie z treścią art. 365 §1 k.p.c. wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz 
również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej.

Podkreślenia wymaga, że wszystkie orzeczenia zapadłe we wskazanych sprawach 
są prawomocne. Poza tym upłynęły wszelkie terminy do podejmowania działań przez 
prokuratora w zakresie możliwości skierowania skargi o wznowienie postępowania 
zakończonego prawomocnym wyrokiem, jak również przez Prokuratora Generalnego 
w ramach przysługujących mu kompetencji do wniesienia nadzwyczajnych środków 
zaskarżenia.

Wobec powyższego, uprzejmie informuję, że aktualnie brak jest podstaw do podej-
mowania przez prokuratora jakichkolwiek działań prawnych w sprawach opisanych 
w oświadczeniu Pana Senatora Jana Hamerskiego.

Z wyrazami szacunku 
 
Robert Hernand
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała

Do mojego biura senatorskiego zwracają się mieszkańcy mojego okręgu 
wyborczego zaniepokojeni skalą podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Moi rozmówcy wskazują na duży wzrost stawek ubezpieczeń komunikacyj-
nych w większości firm ubezpieczeniowych.

W związku z tym proszę o informację, czy urząd na bieżąco monitoruje 
wzrost wspomnianych stawek.

Proszę też o informację o podjętych działaniach mających na celu za-
hamowanie ewentualnie nieuzasadnionych podwyżek stawek ubezpieczeń 
komunikacyjnych.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 29 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu: 

15 grudnia 2016 r.) dotyczące oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jac-
kowskiego podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., w sprawie 
„podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych” uprzejmie proszę o przyjęcie następują-
cych wyjaśnień.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagą obserwuje zmiany cen 
ubezpieczeń komunikacyjnych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych oraz auto-casco. Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego łączne 
przychody zakładów ubezpieczeniowych ze składki przypisanej brutto w III kwartale 
2016 r. w porównaniu do analogicznego kwartału 2015 r. wzrosły o 32,98% dla ubez-
pieczeń OC oraz o 18,5% w przypadku ubezpieczeń AC. Wspomniany wzrost składek, 
jak wskazują przedstawiciele branży, eksperci oraz Komisja Nadzoru Finansowego, 
ma szereg przyczyn, wśród których wymienić należy następujące.

1. Zasądzanie wyższych odszkodowań przez sądy powszechne na rzecz ofiar wy-
padków komunikacyjnych, a w przypadku ich śmierci orzekanie o obowiązku 
zadośćuczynienia członkom rodziny ofiar za doznaną krzywdę. Jest to następ-
stwem nowelizacji z 2008 r. dotyczącej przepisów Kodeksu Cywilnego o od-
powiedzialności deliktowej. Wprowadzone zmiany zwiększają koszty zakładów 
ubezpieczeniowych.

2. Nierentowność sektora obowiązkowych ubezpieczeń OC z powodu zaniżanych 
dotychczas składek, które nie odpowiadały faktycznemu ryzyku ponoszonemu 
przez ubezpieczyciela, będących prawdopodobnie efektem silnej konkurencji 
cenowej. Jak wskazują analizy przeprowadzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń 
i KNF, strata techniczna z ubezpieczeń OC wyniosła w pierwszym półroczu 
2016 r. 606,5 mln zł, a w latach 2013–2015 wynosiła odpowiednio: 783 mln zł, 
1 056 mln zł i 806 mln zł. Powyższy brak rentowności, jako jedna z przyczyn 
podwyższenia składek ma szczególne znaczenie zwłaszcza w świetle ustawowe-
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go obowiązku, jaki spoczywa na zakładzie ubezpieczeń na mocy ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 11 wrześ- 
nia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. zapewnienia 
uprawnionemu do świadczenia z umowy ubezpieczenia otrzymania pełnego 
świadczenia.

W kolejnych latach obserwowane było stopniowe pogorszenie wyników lub brak 
rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w szczególności w OC p.p.m. Ko-
misja Nadzoru Finansowego w 2012 roku zwracała nadzorowanym zakładom ubezpie-
czeń uwagę na konieczność prawidłowego ustalania składki ubezpieczeniowej w spo-
sób, który zapewnia jej adekwatność w stosunku do zobowiązań z umów ubezpie-
czenia i kosztów świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. Stanowisko organu nadzoru 
zostało jednak zignorowane przez zakłady ubezpieczeń i w konsekwencji trwającej 
intensywnej rywalizacji cenowej zakładów ubezpieczeń („wojny cenowej”), skutkują-
cej długotrwałym ponoszeniem strat w ubezpieczeniu OC niezbędne było przeprowa-
dzenie kolejnych działań regulacyjnych ze strony KNF. Działania te przybrały postać 
Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (z 16 grud-
nia 2014 r.) oraz wystosowanego przez Przewodniczącego KNF, Andrzeja Jakubiaka, 
listu otwartego do ubezpieczycieli, w dniu 28 września 2015 r., apelującego o pod-
niesienie wysokości składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednocześnie 
wyjaśnić należy, że KNF zwróciła w ww. Wytycznych (…) uwagę na fakt, że „składkę 
ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wyko-
nanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń”. Inaczej mówiąc, KNF dąży do 
zapewnienia poziomu stawek OC gwarantującego, że zakłady będą w stanie wypłacić 
adekwatne odszkodowania i zadośćuczynienia, co – w związku ze wskazanym wyżej 
wzrostem kosztów – przekłada się na wzrost stawek OC.

Należy podkreślić, że Prezes UOKiK nie jest organem upoważnionym do regulo-
wania cen. Ingerencja Urzędu w danej sprawie może mieć miejsce jedynie w przy-
padku wypełnienia przez działania przedsiębiorców (zakładów ubezpieczeń) znamion 
zakazanych praktyk przewidzianych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Wykonywana na bieżąco przez UOKiK analiza informacji 
ogólnodostępnych, dotyczących sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, nie 
daje w chwili obecnej wystarczających podstaw do podjęcia w przedmiotowej spra-
wie kroków formalnych przewidzianych na gruncie wspomnianej ustawy, związanych 
na przykład ze zmową cenową firm ubezpieczeniowych. Niemniej jednak, biorąc pod 
uwagę skalę podwyżek oraz istotne społeczne oddziaływanie obserwowanego zjawiska, 
w dniu 23 listopada 2016 roku zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie 
badania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w celu szczegółowej analizy zaistniałej 
sytuacji, w tym precyzyjnego ustalenia przyczyn ostatnich zmian cen ubezpieczeń 
komunikacyjnych. W przypadku uzyskania informacji dających podstawę do podej-
rzeń o naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zostaną 
podjęte odpowiednie działania, przewidziane wspomnianą ustawą.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione stanowisko będzie pomocne, a w razie wątpli-
wości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z poważaniem 
 
Marek Niechciał
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego

Do mojego biura senatorskiego zwracają się mieszkańcy mojego okręgu 
wyborczego zaniepokojeni skalą podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Moi rozmówcy wskazują na duży wzrost stawek ubezpieczeń komunikacyj-
nych w większości firm ubezpieczeniowych.

W związku z tym proszę o informację, czy urząd na bieżąco monitoruje 
wzrost wspomnianych stawek.

Proszę też o informację o podjętych działaniach mających na celu za-
hamowanie ewentualnie nieuzasadnionych podwyżek stawek ubezpieczeń 
komunikacyjnych.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 9.01.2017 r.

Pani Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2016 r. (BPS/043-31-709/16) w sprawie 

oświadczenia Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego, złożonego podczas posiedze-
nia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., a dotyczącego wzrostów wysokości składek 
z ubezpieczeń komunikacyjnych, poniżej przekazuję odpowiedź na pytanie Pana Se-
natora, „czy urząd na bieżąco monitoruje wzrost wspomnianych stawek”, jak rów-
nież przedkładam informację „o podjętych działaniach mających na celu zahamowa-
nie ewentualnie nieuzasadnionych podwyżek stawek ubezpieczeń komunikacyjnych” 
wraz z niezbędnymi danymi i wyjaśnieniami odnoszącymi się do zasad funkcjonowa-
nia rynku ubezpieczeniowego w zakresie poruszonym w oświadczeniu.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nad-
zór nad działalnością zakładów ubezpieczeń w kontekście wysokości składek 
ubezpieczeniowych

Celem sprawowanego przez KNF nadzoru nad działalnością podmiotów rynku fi-
nansowego, w tym zakładów ubezpieczeń, jest zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 174 ze zm.) zapew-
nienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, w tym ubezpieczeniowego, 
jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku a także zapew-
nienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Cele te są realizowane przez organ 
nadzoru m.in. poprzez wykonywanie ustawowych zadań. Na rynku ubezpieczeniowym 
jednym z kluczowych zadań organu nadzoru jest zapewnienie przestrzegania przez 
zakłady ubezpieczeń przepisów prawa, w szczególności dotyczących gospodarki finan-
sowej (art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), co ma służyć 
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zapewnieniu, aby zakład ubezpieczeń w każdym czasie miał status pewnego finan-
sowo, wypłacalnego dłużnika, względem wierzycieli, których roszczenia mają źródła 
w umowach ubezpieczenia. W praktyce zadanie to jest realizowane poprzez monitoro-
wanie, czy sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń zapewnia w każdym momencie 
realizację przyjętych w umowach ubezpieczenia zobowiązań wobec ubezpieczających, 
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia i podejmo-
waniu ewentualnych działań nadzorczych w razie stwierdzenia niewypłacalności lub 
ryzyka wystąpienia takiego stanu.

W odniesieniu do zapewnienia zdolności zakładów ubezpieczeń do realizacji zo-
bowiązań wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych 
z umów ubezpieczenia, w ramach funkcjonującego systemu nadzorczego, czynnikami 
obrazującymi przygotowanie zakładu ubezpieczeń do realizacji podjętych zobowiązań, 
są m.in. wskaźniki pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności, minimalnego kapi-
tałowego wymogu wypłacalności, jak również sposób zarządzania ryzykiem.

Zapewnienie wymaganego przepisami prawa wskaźnika pokrycia kapitałowego 
wymogu wypłacalności, czyli odpowiedniego bufora kapitałowego, odbywa się m.in. 
poprzez zapewnienie odpowiedniej rentowności prowadzonej działalności ubezpiecze-
niowej. Wśród działań podejmowanych przez zakłady ubezpieczeń w celu uzyskania 
odpowiedniej rentowności działalności technicznej, najważniejszym jest ustalanie 
prawidłowej wysokości składki ubezpieczeniowej.

Działania podejmowane przez KNF w ramach realizacji celów nadzoru nad ryn-
kiem finansowym, w tym ubezpieczeniowym, podejmowane są w różnych formach, 
a ich dobór ma zapewnić jak najwyższą efektywność. Podstawowe działania nadzorcze 
mają postać analiz ilościowych, jak i działań nastawionych na analizę jakości proce-
sów w działalności zakładów ubezpieczeń, co następuje poprzez czynności nadzorcze 
wykonywane „zza biurka” – korespondencję z zakładami, jak też kontrole „na miej-
scu”. Zależnie od wyników prowadzonych tymi drogami ustaleń następują mające 
różne formy ewentualne czynności nadzorcze, od wyłącznie prewencyjnych (pisma 
okólne, rekomendacje, wytyczne) aż po ingerencje w prawa i obowiązki podmiotów 
nadzorowanych (np. kary pieniężne, cofanie zezwoleń na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej).

Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organu nadzoru, w ramach któ-
rego jest stosowana powyższa metodologia sprawowania nadzoru, jest weryfikowa-
nie i zapewnienie, aby składka ubezpieczeniowa ustalana przez zakład ubezpieczeń 
zapewniała co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia 
i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń. 
Do zakresu kompetencji organu nadzoru przypisane zostały zatem przez ustawodaw-
cę kwestie związane z oceną stabilności finansowej nadzorowanych podmiotów oraz 
spełnienia przez nie wymogów odnoszących się do standardów wymagających sto-
sowania składki ubezpieczeniowej w wysokości nie niższej niż taka, która zapewnia 
zrównoważenie obciążeń finansowych zakładu ubezpieczeń wynikających z prowa-
dzonej działalności, w tym zobowiązań z zawieranych umów oraz kosztów funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Ujmując to w uproszczony sposób należałoby stwierdzić, 
że z nadzorczego punktu widzenia istotne jest, aby wysokość składki ubezpieczenio-
wej była nie niższa niż pewna minimalna, właściwa danemu zakładowi ubezpieczeń, 
wartość, gwarantująca zbilansowanie jego przychodów i wydatków. Z kolei kwestie 
związane z ochroną konsumentów z punktu widzenia zachowania wysokości składek 
na poziomie zapewniającym ich dostępność, jako efekt wolnego rynku i konkurencji 
pomiędzy przedsiębiorcami powierzone zostały innemu organowi, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Obszar ubezpieczeń komunikacyjnych obejmujący zarówno obowiązkowe ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm), 
jak też ubezpieczenie dobrowolne pojazdów od utraty i uszkodzeń (AC) podlega nad-
zorowi KNF w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością zakładów ubezpie-
czeń. Z uwagi na znaczenie ubezpieczeń komunikacyjnych dla sektora ubezpieczeń 
majątkowych w Polsce (ubezpieczenia te stanowią ponad połowę portfela zakładów 
ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozo-
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stałych osobowych, czyli w ramach działu 11 załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) organ nadzoru okresowo dokonuje pogłębionej 
analizy rentowności działalności zakładów ubezpieczeń w tym zakresie. Obowiązkiem 
organu nadzoru jest przy tym zapewnienie, aby działania nadzorcze były adekwatne 
ze względu na skalę problemu i jeżeli dotyczy on całego rynku, to z zasady wymaga ko-
munikatu skierowanego do wszystkich zakładów ubezpieczeń zaangażowanych w ofe-
rowanie ubezpieczeń komunikacyjnych. Działania nadzorcze muszą także być zgodne 
z zasadą proporcjonalności – co oznacza, że stosownie do okoliczności przed dzia-
łaniami o charakterze władczym organ nadzoru może uznać za zasadne stworzenie 
podmiotom nadzorowanym możliwości samodzielnego podjęcia działań naprawczych.

Zasady kalkulacji składek ubezpieczeniowych

Należy wskazać, że celem ustanawiania obowiązkowych ubezpieczeń odpowie-
dzialności cywilnej, w tym ubezpieczenia OC ppm, jest ochrona osób poszkodowanych 
w wyniku zdarzeń spowodowanych przez podmioty wykonujące określoną aktywność, 
działalność lub zawód – w tym przypadku chodzi o skutki zdarzeń komunikacyjnych 
z udziałem pojazdu mechanicznego. Aby ochrona ta w pełni mogła zostać zrealizo-
wana niezbędna jest odpowiednia, zgodna z zasadą pełnego odszkodowania (art. 361 
kodeksu cywilnego), kompensacja szkody.

W przypadku ubezpieczenia AC ochroną objęte są z kolei straty właściciela ubez-
pieczonego pojazdu w związku z jego uszkodzeniem lub kradzieżą. W tym przypad-
ku zabezpieczenie własnego majątku ustawodawca uznał za mieszczące się w sferze 
przezorności właściciela, stąd ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny. Wpływa to 
na powszechność świadczenia ochrony ubezpieczeniowej (wielu posiadaczy pojazdów 
nie korzysta z ubezpieczeń dobrowolnych, ograniczając się do obowiązkowej ochrony 
ubezpieczeniowej), co z kolei przekłada się na wysokość składek ubezpieczeniowych 
(im bardziej masowy charakter ma ubezpieczenie, tym większe są możliwości stoso-
wania relatywnie niższych składek ubezpieczeniowych).

Warunkiem należytej realizacji roszczeń zarówno poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, jak i właścicieli pojazdów, jest stabilna sytuacja finansowa ubez-
pieczycieli, która nie będzie zapewniona w przypadku braku adekwatnych przychodów 
w postaci składki opłacanej przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Wysokość składki 
ubezpieczeniowej jest ustalana przez zakład ubezpieczeń (co jest typowym przejawem 
gospodarki rynkowej, gdzie cenę usługi określa przedsiębiorca ją oferujący ) i stanowi 
pochodną wielu czynników, spośród których należy wskazać: rodzaj ubezpieczenia, 
okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wysokość sumy ubezpieczenia/gwaran-
cyjnej (w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych jej minimalna wartość jest określa-
na przez przepisy prawa), historię szkodowości klienta, jak również innych osób, które 
– w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych – korzystają z pojazdu. Co do zasady 
ustalenie wysokości składki, jak też czynników branych pod uwagę w tym procesie, 
stanowi autonomiczną decyzję zakładu ubezpieczeń. Jednakże ustawodawca, w celu 
zachowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń i szerzej – w celu zapewnienia stabil-
ności rynku finansowego – wprowadził powoływaną już wcześniej ogólną dyrektywę, 
aby składka ubezpieczeniowa została ustalona w wysokości, która zapewni co naj-
mniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń (regulacja ta zawar-
ta jest w art. 33 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej określa we wspo-
mnianym art. 33 następujące zasady dotyczące ustalania składek ubezpiecze-
niowych:

1. wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po doko-
naniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego;

2. składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej 
zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie 
kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń;
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3. zakład ubezpieczeń jest obowiązany gromadzić odpowiednie dane staty-
styczne w celu ustalania na ich podstawie składek ubezpieczeniowych 
i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Z powyższego wynika, że wysokość składki ubezpieczeniowej jest suwerenną de-
cyzją zakładu ubezpieczeń, jednak powinna być ona skalkulowana adekwatnie do 
ryzyka występującego w danym rodzaju ubezpieczenia, w oparciu o stosowne dane 
statystyczne odnoszące się do przedmiotowego ryzyka. Przepisy wyraźnie wskazują, że 
wysokość składki nie może być niższa od poziomu zapewniającego wykonanie wszyst-
kich zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywa-
nia działalności ubezpieczeniowej.

W gospodarce wolnorynkowej ceny większości dóbr i produktów, do których za-
liczyć należy także produkty ubezpieczeniowe, kształtowane są przez wolny rynek. 
Jednak w przypadku produktów ubezpieczeniowych, w tym z zakresu AC i OC ppm, 
należy mieć na uwadze przytoczone powyżej przepisy art. 33 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które zobowiązują zakłady ubezpieczeń do usta-
lania składki ubezpieczeniowej („ceny” za „produkt”) w wysokości, która zapewni co 
najmniej zbilansowanie wpływów ze składek z wydatkami z tytułu świadczeń i kosz-
tów działalności dla umów zawartych z klientami ubezpieczającymi się od tego same-
go rodzaju ryzyka. Powyższe oznacza, że w celu zachowania zgodności prowadzonej 
działalności z prawem zakłady ubezpieczeń nie mogą obniżać wysokości pobiera-
nej składki ubezpieczeniowej do poziomu, który nie zapewnia adekwatności składki 
w stosunku do zobowiązań z umów ubezpieczenia oraz kosztów wykonywanej dzia-
łalności ubezpieczeniowej.

Nadmienić należy, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym zakładom ubezpie-
czeń przez organ nadzoru na gruncie obowiązujących regulacji prawnych niedopusz-
czalne jest ustalanie składek z uwzględnieniem „kompensowania” się ryzyk w różnych 
rodzajach ubezpieczeń, w szczególności w przypadku sprzedaży umów ubezpieczenia 
połączonych w tzw. pakiet ubezpieczeniowy. Za niezgodne z prawem należy uznać 
również oferowanie umów ubezpieczenia ze składką celowo obniżoną poniżej ade-
kwatnego poziomu, z przyczyn marketingowych. Dotyczy to w szczególności różnych 
akcji reklamowych, w których ubezpieczenia są oferowane po rażąco niskiej cenie. 
Taka praktyka nie dość, że narusza wskazane już przepisy art. 33 ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, to może prowadzić potencjalnego klienta do 
błędnego przekonania, że jest to składka (cena) adekwatna w stosunku do otrzymy-
wanej ochrony ubezpieczeniowej, co może doprowadzić do wykształcenia u klientów 
określonych nieuzasadnionych oczekiwań w zakresie cen produktów ubezpieczenio-
wych. Ponadto takie działanie może być oceniane jako naruszenie zasad uczciwej 
konkurencji na rynku ubezpieczeniowym.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że rynek ubezpieczeniowy cechuje się na 
tle obrotu gospodarczego tzw. odwróconym cyklem produkcyjnym. O ile zwykle w ob-
rocie gospodarczym przedsiębiorca ustalając cenę towaru lub usługi posiada pełną 
wiedzę co do generowanych przez jego działalność kosztów, to w przypadku działalno-
ści ubezpieczeniowej cena (składka) ustalana jest w oparciu o pewne przewidywania, 
natomiast faktyczna wysokość obciążeń jest znana dopiero niekiedy po latach. Powo-
łane okoliczności implikowane przez niepewność co do stosowania prawa skutkują 
tym, że przewidywania zakładów ubezpieczeń czynione w momencie zawierania umów 
ubezpieczenia są obarczone szczególnie dużym ryzykiem niedoszacowania zobowią-
zań. Jak już wcześniej wskazywano, ewentualne niedobory finansowe wynikającego 
z nieodpowiedniego oszacowania kompensowane są podwyższoną wysokością składek 
opłacanych przez ubezpieczających w późniejszych okresach.

Stanowczego podkreślenia wymaga także to, że zasada, zgodnie z którą ustalenie 
wysokości składki ubezpieczeniowej należy wyłącznie do zakładu ubezpieczeń i jest 
to sfera wolności gospodarczej przedsiębiorcy wykonującego działalność ubezpiecze-
niową, ma silne oparcie w przepisach prawa europejskiego i wypracowanym na ich 
gruncie orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości).
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Zgodnie z art. 181 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE 
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz. U. UE L z 17.12.2009 r., Nr 335, 
str. 1, ze zm., „Państwa członkowskie nie wymagają uprzedniego zatwierdzenia lub sys-
tematycznego zgłaszania ogólnych i szczegółowych warunków polis, taryf składek lub 
formularzy oraz innych druków, które zakład ubezpieczeń zamierza stosować w swoich 
kontaktach z ubezpieczającymi”. Z kolei stosownie do art. 181 ust. 3 ww. Dyrektywy 
„Państwa członkowskie nie utrzymują ani nie wprowadzają obowiązku uprzedniego 
zgłaszania lub zatwierdzania proponowanych podwyżek taryf składek, o ile nie stano-
wią one części ogólnego systemu kontroli cen”. Powołane przepisy stanowią powielenie 
uprzednio obowiązujących regulacji, zawartych w art. 8 ust. 3 akapit drugi i trzeci 
Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania 
i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubez-
pieczenia na życie (73/239/EWG), Dz. U. UE L z 16.08.1973 r., Nr 228, str. 3, ze zm., 
w brzmieniu nadanym przez art. 6 Dyrektywy Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 
1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie 
oraz zmieniająca dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w spra-
wie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie), Dz. U. UE L z 11.08.1992 r., 
Nr 228, str. 1, ze zm.

Na gruncie tych przepisów Europejski Trybunał Sprawiedliwości w uzasadnie-
niu wyroku z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie C-59/01 Komisja przeciwko Wło-
chom uznał (pkt 29 uzasadnienia wyroku), że celem ustawodawcy wspólnotowego 
było zagwarantowanie zasady swobody ustalania taryf składek w dziedzinie ubezpie-
czeń, łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi, jak ubezpieczenie komunikacyjne 
od odpowiedzialności cywilnej. Jedyny dopuszczony przez dyrektywę 92/49 wyjątek 
od tej zasady dotyczy uprzedniego zgłaszania i zatwierdzania podwyżki stawek skła-
dek w ramach ogólnego systemu kontroli cen. W powołanym wyroku Trybunał uznał 
za naruszenie zasady swobody ustalania taryf składek system, w którym w ramach 
umów ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej dotyczących szkód 
powstałych na terytorium Włoch ceny zostały zamrożone w odniesieniu do ustalania 
i zmian taryf.

Ocenę prawną wyrażoną przez Trybunał w powołanej sprawie potwierdzono w wy-
roku z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C-345/02 Komisja przeciwko Wielkiemu 
Księstwu Luksemburga. W tymże wyroku, potwierdzając istnienie zasady swobody 
ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń, Trybu-
nał uznał za dopuszczalny narzucony zakładom ubezpieczeń przez luksemburskiego 
ustawodawcę system bonus-malus, gdyż system ten wpływa co prawda na wysokość 
składek, jednak nie prowadzi do bezpośredniego ustalania składek przez państwo, 
ponieważ ubezpieczyciele dysponują swobodą ustalenia wysokości składek bazowych 
(pkt 23 uzasadnienia wyroku). Warto w tym miejscu wskazać, że w Luksemburgu 
przyjęto obligatoryjny dla zakładów ubezpieczeń system bonus-malus, zgodnie z któ-
rym ubezpieczeni korzystają z obniżenia stawki po kilku latach bezwypadkowej jazdy, 
podczas gdy w następstwie szkody następuje jej podwyższenie, przy czym najwyższy 
stopień w skali bonus-malus to kategoria 22 (należący do niej ubezpieczony płaci 
250% składki bazowej). Jednocześnie zakłady ubezpieczeń zachowały całkowitą swo-
bodę w ustalaniu składki bazowej.

Z powyższego płynie wniosek, że na gruncie prawa Unii Europejskiej zakazane 
są prawne ingerencje w taryfy składek powodujące związanie zakładów ubezpieczeń 
określoną wysokością składki wyrażoną wartością bezwzględną. Prawodawstwo kra-
jowe może wpływać na taryfy składek jedynie poprzez wartości względne, to jest 
w ten sposób, w którym element bezwzględny (wartość bazowa składki) jest ustalana 
przez zakłady ubezpieczeń i w efekcie zakład ubezpieczeń zachowuje kontrolę nad 
finalną wysokością składki ubezpieczeniowej dla konkretnego ubezpieczającego. Po-
nadto państwo członkowskie może ingerować w taryfy składek ubezpieczeniowych 
stosowane przez zakłady ubezpieczeń wyłącznie w ramach powszechnych systemów 
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kontroli cen, to jest wówczas, kiedy państwo, w celu np. zapobiegania lub zwal-
czania zjawisk inflacyjnych, wpływa w sposób systemowy na ceny towarów i usług 
wszelkiego rodzaju.

Wyniki działalności w ubezpieczeniach OC ppm i AC

Z uwagi na znaczenie ubezpieczeń komunikacyjnych dla sektora ubezpieczeń ma-
jątkowych w Polsce (ubezpieczenia te nadal stanowią ponad połowę portfela zakładów 
ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozo-
stałych osobowych, czyli w ramach działu II załącznika do ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej) organ nadzoru okresowo dokonuje pogłębionej analizy 
rentowności działalności zakładów ubezpieczeń w tym zakresie.

Wyniki szczegółowych analiz adekwatności składek ubezpieczeniowych oraz wyni-
ków technicznych ubezpieczeń OC ppm oraz AC w latach 2011–2013 wskazywały na:

∙ długotrwale ponoszoną przez krajowy sektor ubezpieczeń stratę techniczną 
w Dziale II w grupie 10 (obejmującej ubezpieczenie OC ppm) i odwrócenie ob-
serwowanego w poprzednich latach trendu poprawy wyniku, spowodowanego 
przede wszystkim wzrostem szkodowości oraz wzrostem wskaźnika kosztów 
akwizycji,

∙ obserwowane od 2013 r. pogorszenie rentowności krajowego sektora ubez-
pieczeń w Dziale II w grupie 3 (obejmującej ubezpieczenie AC), spowodowane 
przede wszystkim wzrostem kosztów akwizycji oraz wyższą szkodowością,

∙ ryzyko braku adekwatności składek dla wielu segmentów ubezpieczeń w Dziale 
II w grupie 10 pomimo stosunkowo dużej liczby zmian taryf w ciągu każdego 
roku, a tym samym wątpliwości co do skuteczności dokonywanych zmian taryf,

∙ niedoskonałości procesu taryfikacji wynikające z nieuwzględnienia niektórych 
rodzajów kosztów lub brak dyscypliny w stosowaniu taryf na etapie sprzedaży,

∙ istotny wpływ zmian otoczenia rynkowego i prawnego na działalność zakładów 
ubezpieczeń, w tym na wysokość odszkodowań i kosztów likwidacji szkód pono-
szonych przez zakłady ubezpieczeń (orzecznictwo sądów),

∙ powstrzymywanie się przez zakłady ubezpieczeń przed podwyżkami taryf ze 
względu na ostrą konkurencję rynkową i obawę przed spadkiem przychodów, 
jak również dokonywane przez niektóre zakłady ubezpieczeń obniżki taryf lub 
stosowane na znaczną skalę zniżki marketingowe.

Najczęstsze przyczyny strat w ubezpieczeniach komunikacyjnych wskazane przez 
zakłady ubezpieczeń w korespondencji z organem nadzoru to:

∙ wzrost wartości średniej szkody (wzrost kosztów naprawy wynikający ze zmiany 
cen części zamiennych oraz wyższych stawek za roboczogodzinę, likwidacja szkód 
w sieci dealerskiej Autoryzowanych Stacji Obsługi, koszty pojazdów zastępczych),

∙ wzrost liczby i wartości szkód osobowych, głównie w zakresie szkód rentowych,
∙ stopniowy wzrost częstości szkód,
∙ wzrost udziału szkód kradzieżowych,
∙ wzrost rezerw tworzonych w celu pokrycia ewentualnych świadczeń ze szkód 

z lat ubiegłych (wpływ działań kancelarii odszkodowawczych oraz orzecznictwa 
sądów w zakresie przyznawanych świadczeń np. z tytułu zadośćuczynienia za 
śmierć bliskiej osoby niejednokrotnie z tytułu zdarzeń sprzed wielu lat, nie-
uwzględniany ze względu na odmienną ocenę stanu prawnego w stosowanych 
w tamtym okresie taryfach),

∙ wzrost kosztów samochodów zastępczych,
∙ wzrost kosztów akwizycji,
∙ negatywne wyniki w przypadku ubezpieczeń flot, samochodów ciężarowych, 

sprzedawanych w pakietach dealerskich,
∙ negatywne wyniki w przypadku ubezpieczeń sprzedawanych przez kanał agen-

tów, w tym często multiagentów, ze względu na wzrost prowizji,
∙ niższa od zakładanych wartość przychodów z tytułu składki z powodu braku 

podwyżek albo obniżek stosowanych taryf składek z uwagi na toczącą się „wojnę 
cenową”, także z udziałem oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
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W efekcie powyższych zjawisk działalność całego sektora ubezpieczeń w zakresie 
ubezpieczeń OC ppm i AC charakteryzowały rosnąca strata techniczna dla OC ppm, 
spadek zysku technicznego i przejściowo wykazana strata dla AC, jak również obser-
wowany spadek składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń, przy 
jednoczesnym wzroście udziału w tym segmencie oddziałów zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń, które w zakresie gospodarki finansowej nie podlegają nadzorowi sprawo-
wanemu przez polski organ nadzoru.

Poniższa tabela prezentuje wyniki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, tj. AC 
i OC ppm wiatach 2011–2016.

Należy zauważyć, że na koniec 2015 r. odnotowano najwyższą stratę tech-
niczną z OC ppm w historii polskiego rynku ubezpieczeniowego w wysokości 
1 056 160 tys. zł. Łączna strata z AC i OC ppm za lata 2011–2016 wyniosła zaś 
2 368 000 tys. zł.

Wyszczególnienie

Wynik techniczny ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych (w tys. zł)

Grupa 3 Grupa 10

Skumulowany wynik 1072 432 -4 070 432

2016.09.30 23 080 -806 400

2015.12.31 -113 850 -1 056 160

2014.12.31 247 768 -782 545

2013.12.31 483 684 -315 304

2012.12.31 725 509 -471 933

2011.12.31 336 241 -638 090

Fakt wykazywania przez sektor straty technicznej wskazuje, że składki pobra-
ne przy zawieraniu przez zakłady umów ubezpieczenia nie wystarczyły na pokrycie 
odszkodowań, świadczeń i kosztów, które zakłady poniosły w ramach realizacji za-
wartych umów. Przyczyną tego były w głównej mierze odszkodowania i świadczenia 
wypłacone przez zakłady ubezpieczeń.

Działania naprawcze zakładów ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń podjęły działania, których celem jest poprawa rentowności 
oferowanych ubezpieczeń, głównie poprzez dostosowanie składek do kosztów świad-
czonej ochrony ubezpieczeniowej lub ograniczenie tych kosztów. Najczęściej wymie-
niane przez zakłady ubezpieczeń działania to:

∙ podwyżki składek w poszczególnych segmentach sprzedaży adekwatnie do po-
noszonego ryzyka (m.in. dla ubezpieczeń flotowych, ubezpieczeń sprzedawa-
nych w tzw. pakietach dealerskich, ubezpieczeń pojazdów ciężarowych),

∙ stopniowe uwzględnianie w taryfach kosztów związanych ze zmianami w sposo-
bie likwidacji szkód (tj. kosztów pojazdów zastępczych, zadośćuczynień),

∙ określenie składki minimalnej w celu ograniczenia skutków wielu zniżek,
∙ wprowadzenie zwyżek składki za płatność ratalną,
∙ wprowadzenie głębszej segmentacji pojazdów, nowych parametrów oceny ryzy-

ka, zmian ogólnych warunków ubezpieczeń,
∙ budowa lub rewizja modeli matematycznych w celu lepszej wyceny ryzyka ubez-

pieczeniowego,
∙ wprowadzenie nowych systemów sprzedażowych,
∙ bardziej efektywne wykorzystywanie informacji dotyczącej rzeczywistej historii 

polisowej oraz historii szkodowej (np. bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego), zaostrzenie polityki przyznawania zniżek,

∙ monitorowanie wskaźników szkodowości i wskaźników kosztów,
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∙ bardziej restrykcyjna polityka w zakresie stosowanych zniżek składek, m.in. 
wycofanie uprawnień do stosowania zniżek pozataryfowych na poziomie agenta, 
oddziału,

∙ bieżąca analiza przebiegu szkodowości flot samochodowych i współpraca z ich 
właścicielami w celu wprowadzenia działań naprawczych ograniczających szko-
dowość,

∙ okresowe kontrole prawidłowości stosowania taryf, zniżek i szkodowości sie-
ci sprzedaży oraz wprowadzenie programów naprawczych odnoszących się do 
wybranych pośredników ubezpieczeniowych lub rozwiązywanie umów agencyj-
nych w przypadku braku akceptacji lub realizacji programu,

∙ zaostrzenie polityki wynagrodzeń dla likwidatorów poprzez wprowadzenie kryte-
rium oceny liczby ponownie otwartych szkód,

∙ mediacja z poszkodowanymi, klientami na etapie przedsądowym.
Jak wynika z powyższego zakłady ubezpieczeń w celu poprawy rentowności, a tym 

samym zwiększenia bezpieczeństwa finansowego swojej działalności, podjęły decy-
zje o zmianach wysokości składek z tytułu oferowanych ubezpieczeń (taryf). Należy 
jednak zwrócić uwagę, że zmiany wysokości taryf, choć racjonalnie uzasadnione, nie 
były także jedynym działaniem naprawczym deklarowanym przez zakłady ubezpie-
czeń w odniesieniu do wspomnianych grup ubezpieczeń.

W ocenie organu nadzoru po przeanalizowaniu powyżej przytoczonych czynników 
uznać należy, że wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych z ubezpieczenia OC 
ppm jest pochodną przede wszystkim wzrostu wysokości wypłacanych świadczeń, jak 
również identyfikacji roszczeń wcześniej niezgłaszanych bądź zgłaszanych w incyden-
talnych przypadkach, co jest efektem orzecznictwa sądów, w tym Sądu Najwyższego, 
w szczególności w zakresie zadośćuczynień z tytułu szkód osobowych i zwrotu kosz-
tów wynajmu pojazdów zastępczych dla osób nieprowadzących działalności gospodar-
czej, prokonsumenckich działań inicjowanych przez Rzecznika Finansowego i wzrostu 
aktywności tzw. kancelarii odszkodowawczych, które oferują poszkodowanym pomoc 
prawną w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń.

Mając na uwadze zmiany otoczenia prawnego działalności zakładów ubezpie-
czeń oferujących ubezpieczenia OC ppm oraz AC KNF uchwałą nr 414/2014 przyjęła 
w dniu 16 grudnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
16 kwietnia 2015 r., poz. 11) „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń ko-
munikacyjnych” (dalej: Wytyczne).

Wytyczne wynikają przede wszystkim z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który wie-
lokrotnie zajmował się takimi zagadnieniami jak: zwrot kosztów wynajmu pojazdu 
zastępczego, rekompensata za stosowanie części oryginalnych lub zamienników do 
naprawy uszkodzonego pojazdu, stawki za roboczogodzinę stosowane przez zakłady 
ubezpieczeń w przypadku szkody częściowej i szkody całkowitej (patrz np.: uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. III C2P 80/11; uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. III CZP 05/11; uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 13 czerwca 2003 r., sygn. III CZP 32/03; postanowienie Sądu Naj-
wyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. III CZP 85/11; uchwała Sądu Najwyższego 
z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01). Wytyczne te stanowią swego rodzaju 
podsumowanie wniosków płynących nie tylko z analizy orzecznictwa, ale także inter-
pretacji prawnych oraz stanowisk instytucji powołanych do ochrony konsumentów, 
jak też zawierają postulaty wdrożenia przez zakłady ubezpieczeń rozwiązań organiza-
cyjnych zmierzających do uwzględnienia utrwalonego dorobku judykatury. W efekcie 
ich zastosowania przez zakłady ubezpieczeń nastąpiła weryfikacja i utworzenie dodat-
kowych rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.

Wydanie przez organ nadzoru ww. wytycznych w sprawie likwidacji szkód było 
w pełni uzasadnione, gdyż wynikało z wcześniejszych obserwacji i analizy zachowań 
zakładów ubezpieczeń w zakresie sposobu likwidacji szkód w ubezpieczeniach ko-
munikacyjnych, jak również stwierdzonych naruszeń prawa w tym zakresie. Zgodnie 
z deklaracją zawartą we wstępie ww. dokumentu podstawowym celem Wytycznych 
było wskazanie oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego i stabilnego zarzą-
dzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, przede wszystkim 
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w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku nadzoru oraz sygna-
lizowanymi przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w szczególności: przewlekłością 
prowadzonych postępowań likwidacyjnych, naruszaniem zasady pełnego odszkodo-
wania, uchybieniami w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji 
szkód czy wadliwą organizacją procesu likwidacji. Organ nadzoru oczekiwał zaim-
plementowania przez zakłady ubezpieczeń standardów wskazanych w Wytycznych 
(21 wytycznych) w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Wytyczne skierowane zostały do 
wszystkich zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC ppm na terytorium Polski.

Podkreślenia wymaga, że Wytyczne nie wytworzyły nowej rzeczywistości prawnej 
dla działalności zakładów ubezpieczeń, a w szczególności nie stworzyły warunków 
wykonywania działalności wymuszających podniesienie składek ubezpieczeniowych. 
Wytyczne zmierzały jedynie do upowszechnienia wdrożenia przez zakłady ubezpieczeń 
sposobu postępowania wytyczonego przez utrwalone orzecznictwo sądów powszech-
nych oraz Sądu Najwyższego. Wydanie Wytycznych było o tyle konieczne, że zakłady 
ubezpieczeń w niewystarczający sposób brały pod uwagę poglądy prezentowane przez 
sądy, pomimo powszechności określonych rozstrzygnięć. Stan taki narażał na ryzyko 
zarówno osoby uprawnione do świadczeń z umów ubezpieczenia (które musiały anga-
żować czas i środki w dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń w celu uzyskania 
świadczeń należytej wysokości, w tym finansować koszty skorzystania z usług kance-
larii odszkodowawczych), jak i zakłady ubezpieczeń (które nie rozpoznając określonych 
roszczeń za należne lub rozpoznając w zbyt niskiej wysokości powodowały niedosza-
cowanie swoich zobowiązań i w konsekwencji niedoszacowanie kwot, jakie powinny 
uzyskiwać z tytułu składek ubezpieczeniowych).

Spośród najważniejszych zmian będących następstwem uchwalenia Wytycznych 
należy wymienić w szczególności:

∙ poprawę w komunikacji na linii zakład ubezpieczeń – uprawniony/poszkodowa-
ny, nie tylko w kontekście obowiązków informacyjnych wynikających bezpośred-
nio z obowiązujących przepisów prawa i zapewniających terminową likwidację 
szkody, ale także pod względem przekazywanych przez zakład ubezpieczeń in-
formacji, mających zapewnić uprawnionemu/poszkodowanemu możliwie pełną 
i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości świadczenia (przekazy-
wanie poszkodowanym kalkulacji kosztów naprawy oraz wycen wartości pojaz-
dów i ich pozostałości),

∙ oferowanie możliwości skorzystania z usług sieci współpracujących z zakładami 
ubezpieczeń warsztatów naprawczych w zakresie naprawy uszkodzonych po-
jazdów, gwarantując jednocześnie dokonanie naprawy za kwotę przyznanego 
odszkodowania,

∙ zmianę podejścia zakładów ubezpieczeń do uprawnienia poszkodowanego do 
korzystania z pojazdu zastępczego, pomimo istniejących problemów z komplet-
nością informacji, o stosowanych przez zakłady ubezpieczeń zasadach wynajmu 
pojazdu zastępczego,

∙ proponowanie organizacji najmu pojazdu zastępczego i rozliczenie go bezgotów-
kowo przez zakład ubezpieczeń,

∙ informowanie uprawnionych/poszkodowanych o roszczeniu z tytułu utraty 
wartości handlowej pojazdu.

Wytyczne zostały wydane w celu wypracowania przez zakłady ubezpieczeń takich 
praktyk w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, które będą zgodne z przepisa-
mi prawa stanowiskami sądów, w tym Sądu Najwyższego, oraz interesem osób upraw-
nionych z umów ubezpieczenia. Skutkiem wdrożenia Wytycznych przez zakłady ubez-
pieczeń są określone koszty wykonywanej działalności (np. zatrudnienia dodatkowego 
personelu, wprowadzenia rozwiązań informatycznych) oraz wzrost wartości wypła-
canych świadczeń do poziomu zgodnego z zasadą pełnego odszkodowania (art. 361 
kodeksu cywilnego). Dalszą konsekwencją takiego stanu rzeczy jest dostosowanie 
wysokości składek ubezpieczeniowych do ponoszonych kosztów działalności oraz 
wypłacanych świadczeń, stosownie do wymogów określanych w powoływanym już 
art. 33 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. O ile zatem Wytycz-
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ne skutkować mogą w przypadku poszczególnych zakładów ubezpieczeń zwiększony-
mi kosztami, to podkreślenia wymaga, że są to koszty ponoszone w celu zapewnienia 
prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem sądowym, 
a zatem rzeczywistą przyczyną wzrostu wysokości składek są nie Wytyczne, lecz kie-
runek rozwoju linii orzeczniczych sądów cywilnych, nadany między innymi działalno-
ścią Rzecznika Finansowego oraz kancelarii odszkodowawczych.

Odnośnie do kwestii ewentualnego wpływu tzw. „podatku bankowego” na wyso-
kość składek ubezpieczeniowych (co często jest przedmiotem medialnych spekula-
cji) należy wskazać, że nie stanowi on kosztu zaliczanego do technicznego rachunku 
ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń i przez to nie ma wpływu na wynik techniczny, 
który obrazuje efektywność sprzedaży poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Koszt 
ten obciąża ogólny wynik działalności zakładów.

Według danych będących w posiadaniu KNF tzw. „podatkiem bankowym” objętych 
jest 18 zakładów ubezpieczeń na 33 zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji wykonujące 
działalność w zakresie działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej. Natomiast wzrost składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych 
OC posiadaczy pojazdów i AC dotyczy nie tylko podmiotów objętych tzw. „podatkiem 
bankowym”. Znaczna część zakładów ubezpieczeń zaczęła podnosić składki z tytułu 
ubezpieczeń komunikacyjnych OC ppm i AC zanim wprowadzony został tzw. „podatek 
bankowy”. Istotnym jest także to, że wartość tzw. „podatku bankowego” odprowadzo-
nego przez zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie działu II załączni-
ka do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w okresie luty – lipiec 
2016 r. to ok. 92,6 mln zł, co stanowi zaledwie 1,12% składki przypisanej brutto 
z ubezpieczeń komunikacyjnych OC ppm i AC i pozostaje w znacznej dysproporcji do 
skali wzrostu składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC ppm i AC. Mając na 
względzie powyższe oraz to, że skumulowana strata techniczna w ubezpieczeniu OC 
ppm za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2016 r. wyniosła 4 mld zł trudno 
przyjąć, że głównym czynnikiem determinującym wzrost składek z tytułu analizowa-
nych ubezpieczeń jest wprowadzenie wspominanego podatku.

Zmiany średnich składek z tytułu ubezpieczeń oraz podstawowych pozycji 
przychodów, kosztów oraz wyników działalności zakładów ubezpieczeń oferują-
cych ubezpieczenia OC ppm i AC.

W przypadku ubezpieczeń grupy 10 działu II załącznika do ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (OC ppm) zaobserwowany został dy-
namiczny wzrost liczby zmian w taryfach składek w ubezpieczeniach (w ciągu trzech 
kwartałów 2016 r. ponad 150 zawiadomień organu nadzoru o zmianach taryf składek, 
przy 110 w całym roku 2015 i około 60 w roku 2014), który skutkował w 2016 roku 
wzrostem wysokości składek.

Z danych zaczerpniętych ze specjalnego kwestionariusza wynika, że średnia 
składka na ryzyko (ubezpieczony pojazd) w 1 kwartale 2016 r. w stosunku do da-
nych na koniec 2015 r. wzrosła dla nowo zawartych umów o 14,2%, a dla odnowień 
o 21,2%. W segmencie pojazdów o najwyższym udziale w portfelu, tj. osobowych 
wzrost wyniósł 10,3% dla nowo zawartych umów oraz 9,5% dla odnowień. Drugim 
z segmentów, w którym nastąpił najwyższy przyrost średniej składki to pojazdy cię-
żarowe, w przypadku których wzrost wyniósł dla umów nowo zawartych 9,4% oraz 
12,0% dla odnowień.

Zmiany te potwierdzają dane ze sprawozdań statystycznych i finansowych zakła-
dów ubezpieczeń za kolejne kwartały 2016 roku:

∙ średnia składka na ryzyko (ubezpieczony pojazd) według danych statystycz-
nych: wzrosła po l kwartale 2016 r. o 4,1% oraz o 10,9% po II kwartale 2016 r.,

∙ wzrost łącznych przychodów zakładów ze składki przypisanej brutto w grupie 
10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reaseku-
racyjnej (OC ppm) w roku 2016 – według danych ze sprawozdań finansowych 
wyniósł w skali roku 19,9% po I kwartale 2016 r., 26,0% po II kwartale 2016 r., 
32,38% po III kwartale 2016 r.
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Należy jednak podkreślić, że na koniec II i III kwartału 2016 r. zakłady ubezpie-
czeń nadal wykazywały łączną stratę techniczną w wysokości odpowiednio 606,5 mln zł 
i 806,4 mln zł (około 8–10% łącznych przychodów zakładów z umów OC ppm zawartych 
w 2016 roku), co wynika głównie z nadal dynamicznego przyrostu odszkodowań i świad-
czeń (wzrost na poziomie 14,8%), oraz spadku pozostałych przychodów technicznych 
oraz przychodów z lokat (służących pokryciu zobowiązań rentowych z OC ppm), wyka-
zanych w rachunku technicznym. Powyższe pokazuje, że pomimo podejmowanych 
przez zakłady działań związanych z podwyżkami składek z tytułu ubezpieczenia 
OC ppm sektor ubezpieczeniowy nadal nie osiągnął równowagi w tym obszarze. Jest 
to tym bardziej istotne, że na koniec 2015 r. sektor wykazał najwyższą stratę techniczną 
z OC ppm w historii polskiego rynku ubezpieczeniowego w wysokości 1,1 mld zł, a łącz-
na strata z OC ppm za lata 2011–2016 wyniosła około 4 mld zł.

W przypadku ubezpieczeń grupa 3 działu II załącznika do ustawy o działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej grupy 3 (AC) w 2016 roku także zauważal-
ny jest wzrost cen. Według danych ze specjalnego kwestionariusza średnia składka 
na ryzyko (ubezpieczony pojazd) w 1 kwartale 2016 r. w stosunku do danych na ko-
niec 2015 r. dla nowo zawartych umów wzrosła o 5,3%, a dla odnowień 5,0%. Wzrost 
składki dla segmentu pojazdów o najwyższym udziale w portfelu, tj. osobowych wy-
niósł 5,2% dla umów nowo zawartych oraz 0,3% dla odnowień. W przypadku innych 
pojazdów wzrost wyniósł 17,1% dla umów nowo zawartych oraz 8,6% dla odnowień.

Zmiany te potwierdzają dane ze sprawozdań statystycznych i finansowych za ko-
lejne kwartały 2016 roku:

∙ wzrost średniej składki na ryzyko (ubezpieczony pojazd) po I kw. 2016 r. w sto-
sunku do roku 2015 wyniósł według danych statystycznych: 5,3% po I kwartale 
2016 r., zaś po II kwartale 2016 r. 8,7%,

∙ wzrost łącznych przychodów zakładów ubezpieczeń ze składki przypisanej brut-
to – według danych ze sprawozdań finansowych wyniósł w skali roku 13,4% po 
I kwartale 2016 r., 17,2% po II kwartale 2016 r., 18,5% po III kwartale 2016 r.

Na koniec II kwartału 2016 roku sektor ubezpieczeniowy pomimo dokonanych 
zmian wysokości składek z tytułu ubezpieczeń AC nadal wykazywał stratę technicz-
ną w kwocie 9,1 mln zł, lecz już przy zauważanym spadku tempa jej przyrostu. Na 
koniec III kwartału 2016 roku zakłady wykazały łączny zysk techniczny 23,1 mln zł, 
który stanowi jednak zaledwie 0,49% łącznych przychodów osiągniętych ze składek 
z tytułu ubezpieczeń AC w 2016 roku. Istotnym jest to, że w roku 2016 nadal jest ob-
serwowany wzrost odszkodowań i świadczeń brutto – dynamika roczna na poziomie 
109–111% w kolejnych kwartałach 2016 roku, co oznacza, że zakłady ubezpieczeń 
w celu utrzymania osiągniętej równowagi przychodów i kosztów będą musiały nadal 
ostrożnie kształtować swoją politykę cenową w segmencie ubezpieczeń AC.

Podsumowując należy zauważyć, że dostępne organowi nadzoru dane o skali prze-
ciętnego wzrostu wysokości składek z tytułu ubezpieczeń OC ppm i AC przeczą tezie 
o generalnym wzroście składek o 120% w przypadku OC ppm i o 500% w przypadku AC.

Również dane gromadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakre-
sie zawartych umów ubezpieczenia OC ppm wskazują, że w 2016 średnia składka za 
umowę ubezpieczenia OC ppm kształtuje się na poziomie 471 zł, przy wartości śred-
niej składki na koniec 2015 roku na poziomie 369 zł, co oznacza wzrost o 28%. Jedno-
cześnie średnia szkoda wypłacana z ubezpieczenia OC ppm kształtuje się obecnie na 
poziomie 5 466 zł (przy czym szkoda rzeczowa to 4 588 zł, szkoda osobowa 13 456 zł). 
Według danych gromadzonych przez UFG wartości średnich szkód systematycznie 
rosną, co w przypadku szkód osobowych jest w znacznym stopniu skutkiem wzrostu 
liczby i wysokości świadczeń związanych z zadośćuczynieniami wypłacanymi bliskim 
ofiar wypadków. Ważne jest również to, te najwyższe średnie szkody osobowe (na po-
ziomie ponad 15 tys. zł), na dodatek charakteryzujące się najwyższą dynamiką w sto-
sunku do okresów poprzednich, obserwowane są w przypadku ubezpieczonych w wie-
ku około 20 do 25 lat, a więc najmłodszych aktywnych uczestników ruchu drogowego.

Niewykluczone są oczywiście przypadki znacznego wzrostu wysokości składek 
z tytułu ubezpieczeń OC ppm oferowanych przez zakłady poszczególnym klientom 
(np. o znacznej szkodowości, kwalifikujących się do kategorii wiekowych charaktery-



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.56

zujących się największym ryzykiem), jednak statystycznie rzecz biorąc nie przekładają 
się one na aż tak istotny wzrost przeciętnych wysokości składek obserwowanych dla 
całego rynku. Istotnym jest także to, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami zakłady 
ubezpieczeń mają prawo do samodzielnego kształtowania „cen” swoich „produktów” 
z uwzględnieniem jedynie zasad odnoszących się do właściwego szacowania ubezpie-
czanego ryzyka i kosztów swojej działalności. Praktyki lub przypadki oferowania ubez-
pieczenia OC ppm za składki przewyższające w sposób nieuzasadniony wspomniane 
wyżej szacunki powinny być przedmiotem analizy instytucji powołanych do ochrony 
konsumentów, czyli Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konsumentów i Kon-
kurencji, przy uwzględnieniu ustawowych przesłanek w tym zakresie oraz przytacza-
nych wcześniej uwarunkowań wynikających z prawa europejskiego.

Analizując wysokość składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce w od-
niesieniu do danych charakteryzujących inne kraje Unii Europejskiej należy wskazać, 
za publikacją Insurance Europę „European Insurance – Key Facts, August 2016”, że 
średnia wartość łącznej składki za ubezpieczenie OC ppm i AC w Europie wyniosła 
w 2015 roku 221 Euro per capita. zaś w Polsce kształtowała się ona na poziomie oko-
ło 80 Euro, co dawało 6. od końca pozycję pod względem wysokości składek wśród 
wszystkich objętych analizą krajów.

Liczba pojazdów i zjawisko unikania obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC ppm

Odnośnie do informacji dotyczących liczby pojazdów poruszających się na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu posiadania których zawarto umowy ubezpieczenia 
OC ppm, podmiotem właściwym do udzielenia informacji w tym zakresie jest Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który prowadzi bazę danych dotyczącą ubezpie-
czenia AC i OC posiadaczy pojazdów. Organ nadzoru w swoich zasobach dysponuje 
informacjami przekazywanymi przez zakłady ubezpieczeń z zakresu liczby czynnych 
polis oraz liczby czynnych ryzyk ubezpieczonych.

Według stanu na 30 września 2016 r. liczby te kształtowały się następująco:

Liczba polis 
czynnych

Liczba ryzyk 
czynnych

AC – Casco pojazdów lądowych 5 886 446 6 653 360

OC – Odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z posiadania 
pojazdów lądowych

22 412 419 23 064 998

w tym obowiązkowe OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych

22 083 399 22 607 770

Źródło: htpp://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_
kwartalne/dane_kw.html

Zgodnie z danymi na 30 września 2016 r. w Polsce zawartych było 5,9 mln umów 
ubezpieczenia AC oraz 22,1 mln umów ubezpieczenia OC ppm. Jeżeli przyjąć, że każ-
de ubezpieczone ryzyko odpowiada jednemu pojazdowi, to według stanu na 30 wrześ- 
nia 2016 r. w Polsce zarejestrowanych było co najmniej 22,6 mln pojazdów mecha-
nicznych, które objęte były obowiązkowym ubezpieczeniem OC ppm.

Według danych pochodzących z UFG na koniec 2015 r. zarejestrowanych było 
21,8 mln aktywnych umów ubezpieczenia OC ppm. Należy zaznaczyć, że oprócz sa-
mochodów osobowych, we wskazanej liczbie zawierają się również informacje o ubez-
pieczonych posiadaczach pojazdów ciężarowych oraz innych pojazdów. Z ostatnich 
szacunków UFG wynika, że odsetek pojazdów poruszających się po polskich drogach 
bez ważnego ubezpieczenia OC ppm wykazuje wyraźną tendencję malejącą. Stosunek 
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liczby posiadaczy pojazdów nieubezpieczonych do ubezpieczonych aktualnie oscyluje 
wokół 0,4–0,5%, co daje około 90–110 tysięcy nieubezpieczonych. Należy zaznaczyć, 
że szacunki UFG dotyczące nieubezpieczonych zostały oparte na analizie trendów 
obserwowanych przez UFG od 25 lat, w tym między innymi spadku samej liczby wy-
padków powodowanych przez nieubezpieczonych, mimo wyraźnego wzrostu liczby po-
jazdów jeżdżących po polskich drogach.

Podkreślenia wymaga również to, że zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
Nr 392 z późn. zm.) roszczenia z tytułu szkód rzeczowych i osobowych ofiar wypadków 
spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców lub sprawców, których tożsamo-
ści nie ustalono, należą co do zasady (z nielicznymi wyłączeniami) do zadań UFG. 
Środki na zaspokojenie tych roszczeń UFG pozyskuje ze składki wpłacanej przez kra-
jowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oferujące w Polsce ubezpieczenie OC ppm 
i z opłat wnoszonych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie dopełnili 
obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm. Zgodnie zaś z art. 112 
wspomnianej ustawy w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń oferującego ubez-
pieczenia OC ppm jego zobowiązania z tego ubezpieczenia przejmuje UFG, a pozostałe 
zakłady ubezpieczeń oferujące ten sam typ ubezpieczenia zobowiązane są do wnie-
sienia do UFG dodatkowej składki, z której pokryte zostaną zobowiązania z OC ppm 
upadłego zakładu ubezpieczeń.

W świetle powyższego skutki wzrostu kosztów wypadków spowodowanych przez 
nieubezpieczonych kierowców obciążają bezpośrednio zakłady ubezpieczeń, a pośred-
nio samych posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wpływ otoczenia prawnego i regulacyjnego na poziom odszkodowań

Odnosząc się do kwestii możliwości ograniczenia obserwowanego wzrostu wyso-
kości składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych należy zauważyć, że oczywiście 
pewnym sposobem stosowanym w gospodarce rynkowej w celu ograniczenia wzrostu 
cen jest ograniczenie ponoszonych kosztów, jednak zasada pełnego odszkodowania 
i kompensacji szkody ogranicza zakłady ubezpieczeń w zakresie ewentualnych dzia-
łań nakierowanych na ograniczenie wypłacanych odszkodowań. Należy pamiętać, że 
beneficjentami wypłaconych odszkodowań i świadczeń są osoby poszkodowane w wy-
padkach i kolizjach komunikacyjnych.

Istotnym jest, że w otoczeniu prawno-regulacyjnym sektora ubezpieczeniowego 
obecnie obserwowane są nowe wydarzenia, zjawiska oraz dyskutowane są kolejne 
inicjatywy, które mogą wywierać istotny wpływ na zmiany wysokości świadczeń wy-
płacanych przez zakłady ubezpieczeń oraz na inne obciążenia ponoszone przez te pod-
mioty, a w konsekwencji na wysokość składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyj-
nych, w szczególności OC ppm.

Należy mieć w szczególności na względzie pochodzące z Ministerstwa Zdrowia za-
powiedzi przywrócenia tzw. „podatku Religi” oraz podjęte w związku z tym przez to 
Ministerstwo prace w celu analizy i stworzenia założeń aktów prawnych wprowadza-
jących mechanizm kompensaty przez sprawcę (a de facto ubezpieczający go zakład 
ubezpieczeń) szkody, której doznaje publiczny płatnik świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z przejęciem finansowania ze środków publicznych świadczeń udzielanych 
m.in. w związku z wypadkami komunikacyjnymi.

Kolejną inicjatywą, wszczętą na skutek apelu Rzecznika Praw Obywatelskich, są 
toczące się w Komisji Praworządności i Praw Człowieka Senatu RP prace nad zmianą 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w zakresie powierzenia UFG 
zadania dalszej wypłaty świadczeń z rent przyznanych z ubezpieczenia OC ppm po-
mimo wyczerpania sumy gwarancyjnej wynikającej z regulacji prawnych dotyczących 
ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm obowiązujących w momencie zawarcia danej 
umowy ubezpieczenia. Należy zauważyć, że koszty takich dodatkowych świadczeń nie 
były uwzględniane przy kalkulacji składek w momencie gdy zawierane były umowy 
ubezpieczenia, z których wypłacane są wspomniane renty.
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Bardzo istotny wpływ na wysokość wypłacanych odszkodowań, co potwierdzają 
szczegółowe dane udostępniane przez UFG, mają orzeczenia sądów w sprawie wypłaty 
zadośćuczynień bliskim ofiar wypadków.

Obecnie kształtuje się orzecznictwo dotyczące wypłat zadośćuczynień dla bliskich 
ofiar wypadku drogowego, które z uwagi na brak w przepisach prawa szczegółowych 
zasad określania wysokości zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej oraz otwarty 
krąg osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia nie jest jednolite. Powoduje 
to zarówno wzrost wysokości wypłacanych zadośćuczynień, jak również poszerzanie 
kręgu osób, na rzecz których dokonywane są wypłaty. Pojawiają się roszczenia o za-
dośćuczynienie w sytuacjach, które w dotychczasowej praktyce nie były objęte wypła-
tami, w szczególności zaczynają zapadać wyroki zasądzające na rzecz bliskich ofiar 
wypadków zadośćuczynienia za zerwanie więzi z osobami poszkodowanymi w wypad-
kach w tzw. stanie wegetatywnym, należy więc spodziewać się dalszego wzrostu wy-
płat odszkodowań i świadczeń przez zakłady ubezpieczeń. Te czynniki, czyli nieprze-
widywalność zarówno wysokości wypłat, jak również potencjalnych tytułów wypłat 
i liczby osób, którym wypłata będzie przysługiwała, powodują, że zakłady ubezpieczeń 
kalkulując składki ubezpieczeniowe nie są w stanie w pełni ocenić poziomu ryzyka 
w ubezpieczeniu OC ppm.

KNF obserwując tendencje występujące na rynku zadośćuczynień podjął inicjaty-
wy mające na celu zapewnienie większej przewidywalności wysokości wypłat odszko-
dowań z tytułu zadośćuczynień. Pierwszym krokiem było wydanie w dniu 21 czerwca 
2016 r. Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z ty-
tułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC ppm, w których przede wszyst-
kim zebrano dotychczasowe orzecznictwo sądowe w zakresie katalogu okoliczności, 
jakie powinny być wzięte pod uwagę przy miarkowaniu wysokości zadośćuczynienia 
w odniesieniu do roszczeń przysługujących z różnych tytułów określonych w kodeksie 
cywilnym. Kolejnym krokiem w celu zapewnienia przewidywalności jest powołanie 
zespołu Forum Zadośćuczynień, w skład którego wchodzą podmioty i instytucje funk-
cjonujące na rynku ubezpieczeń, zainteresowane kwestią zadośćuczynienia. Prace 
Forum Zadośćuczynień skupione są w chwili obecnej na wypracowaniu rozwiązania 
mającego na celu standaryzację wysokości wypłat zadośćuczynień z tytułu śmierci, 
objętych ubezpieczeniem OC ppm oraz określenie kręgu osób, które powinny otrzy-
mać zadośćuczynienie. Jednym z rozważanych rozwiązań jest przygotowanie propozy-
cji legislacyjnej wprowadzającej wartości zadośćuczynienia dla poszkodowanych na-
leżących do zamkniętego kręgu osób bądź algorytmu, na podstawie którego możliwe 
będzie obliczenie wartości zadośćuczynienia. Wprowadzenie w życie projektowanych 
rozwiązań pozwoli na wyeliminowanie ryzyka niepewności co do wysokości świadczeń 
wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń, a to powinno przyczynić się również do za-
hamowania wzrostu składek z tytułu ubezpieczenia OC ppm.

KNF zwraca uwagę, iż przyjęta w Polsce zasada wyceny zadośćuczynień za szko-
dy niematerialne oraz określania kręgu osób uprawnionych, bazująca na ocenie 
indywidualnych spraw przez sądy, nie jest powszechna w Europie. W krajach Eu-
ropy Zachodniej nie można wskazać modelu dominującego, tym niemniej istnieje 
wiele modeli, w których obciążenia zakładów ubezpieczeń z tytułu dokonywanych 
wypłat z tytułu zadośćuczynień są niższe. Wpływ na to ma zarówno ograniczenie 
wysokości należnego zadośćuczynienia, jak i zawężenie kręgu osób uprawnionych 
do jego otrzymania. Część krajów (np. Niemcy) co do zasady wyłączyła możliwość 
uzyskania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. W Anglii ograniczony jest krąg 
osób mogących ubiegać się o zadośćuczynienie, jak również wypłaty są ograniczo-
ne do kwoty ok. 10 tys. funtów w przypadku śmierci współmałżonka lub dziecka. 
W Hiszpanii stosowany jest tzw. model Barema, w którym ustawowo (załącznikiem 
do ustawy są szczegółowe tabele) określone są kategorie osób mogących ubiegać 
się o zadośćuczynienie, jak również do konkretnych stanów faktycznych przypisane 
są bezpośrednio kwoty zadośćuczynienia lub też określony jest algorytm dojścia do 
tych kwot, z uwzględnieniem współczynników korygujących. W Szwecji powołano 
komisję ds. szkód osobowych, której zadaniem jest wyrażenie opinii co do wysokości 
należnego zadośćuczynienia. Opinia jest niewiążąca dla zakładu ubezpieczeń, tym 
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niemniej co do zasady zakłady ubezpieczeń się do niej stosują. System podobny do 
polskiego funkcjonuje np. we Włoszech, gdzie kwota zadośćuczynienia określana 
jest indywidualnie przez sądy.

Podsumowując powyższe wyjaśnienia odnoszące się szczegółowo zarówno do kra-
jowych, jak i unijnych regulacji dotyczących zasad kształtowania składek, przyczyn 
dotychczasowego wzrostu składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych na rynku 
polskim, jak również zakresu kompetencji oraz działań podejmowanych przez KNF 
jako organu odpowiedzialnego za nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń, na-
leży stwierdzić, co następuje.

Dotychczasowe działania nadzorcze w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyj-
nych w Polsce mogły być i były nakierowane jedynie na wyegzekwowanie od nadzo-
rowanych podmiotów stosowania przywołanej wyżej generalnej zasady „adekwatności 
składki”. Cel ten może zostać osiągnięty na wiele sposobów, nie tylko poprzez podwyż-
szenie składek za oferowaną ochronę ubezpieczeniową, ale także poprzez lepszą selek-
cję ryzyka, ograniczenie szkodowości, innych kosztów prowadzonej działalności. Za-
kłady ubezpieczeń posiadają w tym zakresie swobodę wyboru i nie mogą być w żaden 
sposób ograniczone działaniami nadzorczymi o ile podejmowane przez nie działania 
służą właściwej realizacji zasady „adekwatności składki”. Zauważyć należy przy tym, że 
nie wszystkie wspomniane sposoby optymalizacji działalności ubezpieczeniowej mogą 
być dowolnie stosowane w każdych okolicznościach. W szczególnym przypadku ubez-
pieczenia OC ppm, jako obowiązkowego i masowego, niemożliwe jest zastosowanie 
każdego mechanizmu selekcji ryzyka (zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia 
ryzyka do ubezpieczenia), a ze względu na konieczność zapewnienia możliwości zawar-
cia umowy oraz możliwości zgłoszenia szkody i następnie jej likwidacji, koszty działal-
ności z natury rzeczy stanowią istotny element wpływający na wysokość składki ubez-
pieczeniowej i ich obniżenie może wpłynąć negatywnie na jakość świadczonych usług.

Z uwagi na znaczenie ubezpieczeń komunikacyjnych dla polskiego sektora ubez-
pieczeń przeprowadzane są od lat okresowe kompleksowe analizy wyników działalno-
ści zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Wnioski z tych 
analiz były podstawą do indywidualnych działań nadzorczych w stosunku do wybra-
nych zakładów ubezpieczeń.

Ponieważ w kolejnych latach, pomimo dosyć licznych zmian w taryfach składek, 
obserwowany był wzrost wskaźnika szkodowości i wskaźnika łączonego odszkodowań 
i kosztów działalności ubezpieczeniowej oraz stopniowe pogorszenie wyników lub brak 
rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w szczególności w OC ppm, organ 
nadzoru już w piśmie z dnia 2 października 2012 r. zwracał nadzorowanym zakładom 
ubezpieczeń uwagę na konieczność prawidłowego ustalania składki ubezpieczeniowej 
w sposób, który zapewnia jej adekwatność w stosunku do zobowiązań z umów ubezpie-
czenia i kosztów świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, a tym samym zgodnie z obo-
wiązującymi w tym czasie wymogami art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Wzrost w kolejnych latach konkurencji ze strony oddziałów zagranicznych zakła-
dów ubezpieczeń, dążenie rodzimych zakładów do utrzymania klienta („wojna ceno-
wa”), długotrwałe ponoszenie strat w ubezpieczeniu OC ppm lub ich dalsze pogłębia-
nie spowodowało konieczność przeprowadzenia kolejnych, pogłębionych analiz do-
tyczących rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych i źródeł braku „adekwatności 
składki”. Ich efektem było stanowisko KNF z dnia 28 września 2015 roku, które wzy-
wało nadzorowane zakłady ubezpieczeń do podjęcia działań naprawczych w różnych 
obszarach działalności, nie tylko w obszarze taryfikacji.

Mając na uwadze zmiany otoczenia prawnego działalności zakładów ubezpieczeń 
oferujących ubezpieczenia OC ppm oraz autocasco KNF zadecydowała także o przy-
jęciu uchwałą nr 414/2014 w dniu 16 grudnia 2014 r. „Wytycznych dotyczących 
likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”, a w dniu 21 czerwca 2016 r. Reko-
mendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody 
niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC ppm.

Należy podkreślić, że wspomniane Wytyczne i Rekomendacje stanowią swego 
rodzaju podsumowanie wniosków płynących nie tylko z analizy orzecznictwa, ale 
także interpretacji prawnych oraz stanowisk instytucji powołanych do ochrony 
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konsumentów, jak też zawierają postulaty wdrożenia przez zakłady ubezpieczeń 
rozwiązań organizacyjnych zmierzających do uwzględnienia utrwalonego dorobku 
judykatury.

Wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych z ubezpieczenia OC ppm jest po-
chodną przede wszystkim wzrostu wysokości wypłacanych świadczeń, jak również 
identyfikacji roszczeń wcześniej niezgłaszanych bądź zgłaszanych w incydentalnych 
przypadkach, co jest efektem orzecznictwa sądów, w tym Sądu Najwyższego, w szcze-
gólności w zakresie zadośćuczynień z tytułu szkód osobowych i zwrotu kosztów wy-
najmu pojazdów zastępczych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, 
prokonsumenckich działań inicjowanych przez Rzecznika Finansowego i wzrostu ak-
tywności tzw. kancelarii odszkodowawczych, które oferują poszkodowanym pomoc 
prawną w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Natomiast działania po-
dejmowane przez KNF (pisma okólne, wytyczne, rekomendacje) miały na celu przede 
wszystkim egzekwowanie stosowania przez nadzorowane zakłady ubezpieczeń istnie-
jących regulacji prawnych oraz orzecznictwa w zakresie likwidacji szkód komunika-
cyjnych. Organ nadzoru w aktualnym stanie prawnym nie ma uprawnień regulacyj-
nych, a rekomendacje, które może wydać na podstawie art. 365 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nie stanowią przepisów prawa.

Przekazując powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że okażą się one wystarcza-
jące w świetle postawionego w oświadczeniu Pana Senatora pytania o działania KNF 
w zakresie bieżącego monitorowania skali i przyczyn wzrostu składek z ubezpieczeń 
komunikacyjnych. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż działania mające na celu iden-
tyfikację i ewentualne zahamowanie nieuzasadnionych podwyżek składek ubezpie-
czeniowych pozostają w gestii Prezesa UOKIK i są poza kompetencjami KNF.

Z poważaniem 
 
PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 
Marek Chrzanowski
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego

skierowane do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego

Do mojego biura senatorskiego zwrócił się pan F.T. w imieniu pani M.C. 
w sprawie kontynuowania procedury sprzedaży nieruchomości położonych 
w miejscowości C. w gminie B. oraz w miejscowościach S. i P.S. w gminie S. 
Mój rozmówca wyraża zaniepokojenie brakiem opinii ANR we wspomnianej 
sprawie.

W związku z tym proszę o informację, czy w opisanej sprawie może mieć 
zastosowanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na uwzględnie-
nie zapisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Włas- 
ności Rolnej Skarbu Państwa.

Jan Maria Jackowski

Odpowiedź

Warszawa, 27 grudnia 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 13.12.2016 r. znak: BPS/043-31-710/16 

dotyczącego zapytania senatora Jana Marii Jackowskiego w sprawie możliwości kon-
tynuowania procedury sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miejscowo-
ści C., gmina B, oraz obrębie S., gmina S. – uprzejmie informuję, że powyższa kwestia 
była wielokrotnie przedmiotem badania ze strony Biura Prezesa Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Dodatkowo wyjaśnienia oraz informacje dotyczące zmieniających się 
zasad sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP były na bieżąco przekazywane jako 
odpowiedzi na pisma Pana F.T., pełnomocnika spadkobierców.

Zgodnie z dyspozycją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2015 r. 
dotyczącą wstrzymania dokonywania wszelkich czynności wynikających z zadań 
Agencji, w tym m.in. sprzedaży nieruchomości, Oddział Terenowy Agencji wstrzymał 
kontynuowanie procedur przygotowania nieruchomości do rozdysponowania i nie po-
dał do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zbycia przedmiotowej nierucho-
mości (nie został opublikowany wykaz).

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw (DZ.U. z 2016 poz. 585), istnieje możliwość kontynuacji rozpoczętej procedury 
sprzedaży, jednakże wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków. Stosownie do po-
stanowień przepisów ww. ustawy i w oparciu o stanowisko Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 8 czerwca 2016 r. znak: GZsp-078-86/16 procedura sprzedaży może 
być kontynuowana wyłącznie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

∙ gdy procedura została rozpoczęta przed datą wejścia w życie ww. ustawy, 
tj. przed dniem 30 kwietnia 2016 r. (przez wszczęcie postępowania rozumie się 
ogłoszenie wykazu),

∙ stan prawny nieruchomości od momentu wykazu nie uległ zmianie oraz
∙ wycena nieruchomości jest nadal aktualna.
Mając na uwadze powyższe w związku z brakiem publikacji wykazu obecnie brak 

jest możliwości kontynuacji przedmiotowej procedury.



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.62

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że ustawa o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw nadała również nowe brzmienie ustawie z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1014, z późn. zm., 
w szczególności powodując wykreślenie art. 29. ust. 1 pkt 1 mówiącym o pierwszeń-
stwie nabycia przysługującym „byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego 
spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 
dniem i stycznia 1992 r.”.

Z wyrazami szacunku 
 
Waldemar Humięcki
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kamińskiego

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

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu br. skierowałem do Szanownego Pana Ministra oświadczenie 

dotyczące braku wyeliminowania na przestrzeni lat problemu wyczerpywa-
nia się sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC, a w konsekwencji pozba-
wienia osób poszkodowanych środków finansowych niezbędnych do dal-
szego funkcjonowania. W treści zajętego przez Ministerstwo Finansów sta-
nowiska w tej sprawie (pismo z dnia 13 lipca 2016 r. znak: FN6.054.5.2016) 
poinformowano mnie o skierowaniu do PZU SA stosownego pisma zawiera-
jącego prośbę ministerstwa o przedstawienie stanowiska w tej kwestii wraz 
z rozważeniem zastosowania indywidualnych rozwiązań w poszczególnych 
sprawach.

Proszę zatem o wskazanie, czy PZU SA był uprzejmy zająć stosowne 
stanowisko w sprawie, oraz o udostępnienie tegoż stanowiska.

Andrzej Kamiński

Odpowiedź

Warszawa, 21 grudnia 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. BPS/043-

-31-711/16 oświadczenie Pana senatora Andrzeja Kamińskiego, złożone podczas 
31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., w załączeniu przekazuję ko-
pię pisma Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: 
20/2016, stanowiące odpowiedź na pismo Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2016 r. 
w sprawie wyczerpywania się sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach: 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników.

Jednocześnie pragnę poinformować, że problem wyczerpywania się sumy gwa-
rancyjnej w wyżej wskazanych obowiązkowych ubezpieczeniach jest tematem prac 
powołanego w dniu 5 października 2016 r. w ramach Rady Rozwoju Rynku Finanso-
wego (organu opiniodawczego i doradczego ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych) Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych aspektów działalności kancelarii od-
szkodowawczych.

Należy także wskazać, że senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji wniosła o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 
projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(druk nr 351). Przedmiotowy projekt zawiera propozycję rozwiązania problemu wy-
czerpywalności sum gwarancyjnych poprzez nałożenie na Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny obowiązku zaspokajania roszczeń o naprawienie szkody na osobie z ty-
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tułu umów obowiązkowego ubezpieczenia: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz OC rolników z tytułu posia-
dania gospodarstwa rolnego, w przypadku wyczerpania ustalonej w umowie ubezpie-
czenia sumy gwarancyjnej, określonej na podstawie przepisów obowiązujących przed 
dniem wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do wy-
sokości sumy gwarancyjnej określonej w tej właśnie ustawie.

Z poważaniem 
 
Piotr Nowak
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Oświadczenie senatora Andrzeja Kamińskiego

skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu mieszkańców Gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego – pra-

cowników kopalni KWK „Krupiński” – zwracam się do Pana Ministra w spra-
wie związanej z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA decyzji o likwidacji wskazanej kopalni.

W ocenie załogi kopalni opracowania leżące u podstaw decyzji o likwi-
dacji KWK „Krupiński”, w treści których wykazywano trwałą nierentowność 
tejże kopalni, straciły swą aktualność ze względu na odbicie cen na rynkach 
światowych, tj. na znaczący wzrost cen zarówno węgla koksującego, jak 
i energetycznego. Wedle twierdzeń przedstawicieli pracowników kopalni, 
KWK „Krupiński” miała realne szanse na sprawne dojście do rentowności. 
Z dostępnych analiz wynika, iż dotarcie do węgla koksującego typu 35 na 
terenie KWK „Krupiński” jest możliwe i to w stosunkowo krótkim czasie, a ja-
kość węgla wydobywanego w kopalni jest wysoka. Kopalnia ma złoża rzędu 
48 milionów t najwyższej jakości węgla koksowego oraz koncesję na wydo-
bycie do 2030 r. Przy obecnym wydobyciu na poziomie 2 milionów t rocznie 
i koszcie wydobycia przekraczającym niewiele ponad 200 zł na 1 tonę kopal-
nia ma, jak się zdaje, a przynajmniej tak to wygląda w teorii, perspektywę 
opłacalnego funkcjonowania przez co najmniej kilkanaście lat.

Mając na uwadze podniesione argumenty, proszę o wskazanie czy pod-
czas podejmowania decyzji dotyczącej likwidacji KWK „Krupiński” wzięto 
pod uwagę, że przedmiotowa kopalnia była zaprojektowana na uzyskiwanie 
węgla koksowego typu 35, mimo iż władze spółki podjęły uprzednio decyzję 
o wydobyciu węgla energetycznego, a także to, że KWK „Krupiński” posiada 
udokumentowane i niewyeksploatowane zasoby węgla koksującego najwyż-
szej jakości typu hard w partii południowej, na wschód od partii południowej 
i w obszarze górniczym Suszec IV, który osiąga najwyższe ceny rynkowe.

Nadto proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Czy wzięto pod uwagę opracowania firmowane przez kierownictwo tej 

kopalni pod tytułem „Koncepcja funkcjonowania kopalni »Krupiński« uwzględ-
niająca zrównoważenie wydatków i przychodów kopalni od 2018 roku”, 
w której przy cenach osiąganych w połowie roku 2016 wykazano osiągnięcie 
zysków już w 2018 roku?

Czy prawdą jest to, iż w najbliższych latach zakłada się wzrost poziomu 
zatrudnienia w firmie córce JSW „Szkolenie i Górnictwo” o ponad 100%, czyli 
z poziomu około 1 tysiąca 300 pracowników do prawie 3 tysięcy?

Czy prawdą jest to, iż w przypadku nieodstąpienia od procesu likwi-
dacyjnego kopalni wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko i staż 
pracy, otrzymają oferty pracy na warunkach nie gorszych od warunków, na 
jakich świadczyli pracę dotychczas? Czy pracownikom zostanie zapewniony 
transport do nowych, ewentualnie usytuowanych w większej odległości niż 
dotychczas, miejsc pracy?

Andrzej Kamiński
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Odpowiedź

Warszawa, 20.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Kamińskiego złożone podczas 

31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie podjętych decyzji odno-
śnie do KWK „Krupiński” i jej pracowników oraz poziomu zatrudnienia w spółce zależnej 
JSW „Szkolnictwo i Górnictwo” Sp. z o.o. oraz po otrzymanych wyjaśnieniach ze strony Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA (dalej: JSW SA, Spółka), uprzejmie informuję jak poniżej.

Przeprowadzone analizy, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji odnośnie do 
przekazania KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA były wykony-
wane przez Spółkę wspólnie ze stroną społeczną i samorządowcami na rzecz Grupy 
Roboczej powołanej w związku z ustaleniami z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego w Katowicach, która odbyła się w dniu 24 października 2016 r. i w wyniku 
której Minister Energii powołał z dniem 2 listopada 2016 r. Grupę Roboczą do spraw 
zbadania zasadności przekazania Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” do SRK SA. 
Wykonywane analizy w oparciu o najnowsze prognozy cenowe dalej wykazują brak 
rentowności prowadzonego procesu produkcyjnego w KWK „Krupiński”.

Złoże Kopalni „Krupiński” jest złożem, które należy uznać za bardzo trudne do eks-
ploatacji. Charakteryzuje się ono dużą podzielnością pokładów. Pomiędzy warstwami 
węgla o niewielkiej miąższości zawierają się liczne wkładki przerostu w postaci warstw 
łupku ilastego oraz węgla zailonego. Dodatkowo, występuje tu bogata tektonika głów-
na wraz z współwystępującymi seriami uskoków towarzyszących. Obrazu dopełniają 
duże nachylenia przekraczające lokalnie 30°. Struktura węgla osłabiona jego podziel-
nością i warstwami niespójnych przerostów stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo 
wystąpienia opadów i obwałów skał stropowych dodatkowo zanieczyszczających uro-
bek węglowy. Dodatkowo, co bodaj najistotniejsze z punktu widzenia wydobywanego 
w Kopalni urobku – należy stwierdzić, iż węgiel koksowy produkowany w KWK „Kru-
piński” charakteryzuje się niskimi własnościami koksotwórczymi oraz niekorzystnym 
poziomem wskaźników jakości koksu z węgla CRI/CSR, co w praktyce handlowej 
dyskwalifikuje go w zasadzie jako produkt do celów koksowniczych.

Odnosząc się natomiast do kwestii szybkości udostępnienia zasobów węgla typu 
35.1 to pragnę nadmienić, że we wspominanym powyżej raporcie Grupy Roboczej 
temat ten był szeroko przedstawiany przez pracowników Kopalni i wnikliwie anali-
zowany ekonomicznie. Jak ustalono efektywność funkcjonowania KWK „Krupiński” 
w latach 2016–2030 z uwzględnieniem realizacji przedsięwzięcia w zakresie udostęp-
nienia i zagospodarowania zasobów węgla typu 35.1, udokumentowanych w połu-
dniowej części złoża kopalni oraz na południe od aktualnego obszaru górniczego ko-
palni mierzona przepływami pieniężnymi (FCF) wyniosłaby w latach 2017–2020 od 
(-) 117,3 mln zł w 2016 roku do (-) 59,4 mln zł w 2020 roku.

Ponadto, realizacja założonej przez Kopalnię koncepcji wymagałaby pokrycia 
przez JSW SA niedoboru środków finansowych w KWK „Krupiński” w kwocie około 
520 mln zł w perspektywie do 2020 roku, będących skutkiem strat ponoszonych na 
działalności produkcyjnej oraz nakładów z tytułu realizowanych zadań inwestycyj-
nych związanych z udostępnieniem zasobów węgla koksowego typu 35.1 i przygoto-
waniem infrastruktury technicznej kopalni (m.in. modernizacja ZPMW, modernizacja 
stacji odmetanowania, rozbudowa klimatyzacji centralnej, itd.).

Mając powyższe na uwadze oraz dokonaną ocenę efektywności funkcjonowania 
Kopalni w ocenie Zarządu JSW SA dalsze funkcjonowanie KWK „Krupiński” w latach 
2016–2030 zgodnie z założeniami określonymi w przedstawionej przez Kopalnię kon-
cepcji udostępnienia i zagospodarowania zasobów węgla koksowego typu 35.1 nie jest 
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efektywne pod względem ekonomicznym. W perspektywie 2030 roku nie uzyskuje się 
zwrotu poniesionych kosztów i zainwestowanych nakładów (z uwzględnieniem zmian 
wartości pieniądza w czasie).

Odnosząc się do podanego przez Pana Senatora kosztu produkcji KWK „Krupiń-
ski” należy podkreślić, że w kilkudziesięcioletniej historii funkcjonowania Kopalni 
nie zdarzyło się, aby osiągnęła ona koszt jednostkowy produkcji węgla na poziomie 
200 zł, a obecnie przy zatrzymaniu w zasadzie całego procesu inwestycyjnego koszt 
ten jest wyższy.

Wariant dojścia do węgla typu 35 był wielokrotnie i bardzo szeroko analizowany 
przez Zarząd JSW SA, a fakt, iż do tej pory nie udało się uruchomić w KWK „Krupiński” 
produkcji węgla koksowego dobrej jakości wynika z przyjęcia w latach osiemdziesią-
tych takiej, a nie innej struktury udostępnienia złoża w tej Kopalni. Kopalnia „Krupiń-
ski” należy do najmłodszych w kraju i oddawana była do ruchu na początku lat osiem-
dziesiątych XX wieku wraz z KWK Czeczot i KWK Morcinek. Z projektowanej głębokiej 
kopalni węgla typu koksowego, w związku z załamaniem się gospodarki centralnie 
sterowanej i brakiem środków inwestycyjnych zatrzymano roboty związane z udostęp-
nieniem węgla koksowego, koncentrując się na udostępnieniu węgla energetycznego. 
Do chwili obecnej z pierwotnie planowanych pokładów węgla koksowego typu 34.1, 
34.2 wyeksploatowano pokłady od 340 do pokładu 348 zalegające w granicach obszaru 
górniczego „Suszec”. Obecnie główną przeszkodą w sięgnięciu po złoża węgla typu 35 
w KWK „Krupiński” jest brak możliwości wydobywania węgla koksowego bez poniesie-
nia dodatkowych istotnych nakładów finansowych, na które Spółkę nie stać.

W kwestii postawionych przez Pana Senatora pytań informuję, że:
– opracowania firmowane przez kierownictwo kopalni były przedmiotem wielo-

krotnych analiz prowadzonych tak w JSW SA, jak i na forum publicznym (obra-
dy WRDS, czy Ministerstwo Energii),

– JSW SA nie planuje zwiększać zatrudnienia w spółkach zależnych, a obecny 
stan zatrudnienia spółki JSW „Szkolenie i Górnictwo” Sp. z o.o. kształtuje się na 
poziomie ok. 1 400 pracowników. Zgodnie z planem techniczno-ekonomicznym 
przyjętym przez Zarząd JSW SA na rok 2017, zatrudnienie w tej spółce będzie 
utrzymywane na stałym poziomie,

– wszyscy pracownicy Kopalni „Krupiński” zostaną przeniesieni do pozostałych 
kopalń Spółki, tj.: KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, KWK „Budryk” oraz 
KWK „Pniówek”. Niezależnie od obecnego stanowiska pracy oraz stażu, Spółka 
gwarantuje wszystkim pracownikom Kopalni „Krupiński” dalsze zatrudnienie 
z zachowaniem ogólnych warunków pracy na dotychczasowym poziomie,

– żaden z pracowników Spółki, w tym KWK „Krupiński” nie straci pracy w związku 
z prowadzoną restrukturyzacją. W przypadku firm kooperujących z KWK „Kru-
piński” zakładane jest, że znajdą one zlecenia na pozostałych kopalniach JSW SA,

– w chwili obecnej JSW SA nie organizuje przewozów pracowniczych dla swoich 
pracowników, natomiast zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy, zapew-
nia odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy poszczególnych Jednostkach 
Organizacyjnych.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Tchórzewski
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Oświadczenie senator Marii Koc

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 2 listopada 2016 r. otrzymałam odpowiedź na moje oświadcze-

nie złożone na dwudziestym szóstym posiedzeniu Senatu RP. Oświadczenie 
dotyczyło umorzenia śledztwa RDS 520/15, przedmiotem którego było zba-
danie możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego nielegalnego wy-
wozu śmieci na teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze 
gminy Stawek, powiat węgrowski. Umorzenia dokonała Prokuratura Rejono-
wa w Węgrowie.

W odpowiedzi na moje oświadczenie Pierwszy Zastępca Prokuratora Ge-
neralnego, pan Bogdan Święczkowski, stwierdził, że prokurator okręgowy 
w Siedlcach, dokonawszy oceny przedmiotowego merytorycznego rozstrzyg- 
nięcia, uznał, że materiał dowodowy wymaga uzupełnienia m.in. poprzez 
badania specjalistyczne georadarowe i sondażowe. Badania te wymagać 
będą użycia sprzętu ciężkiego, pobrania i zbadania próbek itp.

Z uwagi na fakt, że podejrzenie składowania dużych ilości śmieci w Nad-
bużańskim Parku Krajobrazowym, w miejscowościach Nowe Lipki i Stare 
Lipki, na terenie miny Stawek, w opinii mieszkańców tych miejscowości ma 
głębokie uzasadnienie, bardzo proszę Pana Prokuratora Generalnego o obję-
cie tej sprawy szczególnym zainteresowaniem.

Proszę też o udzielenie informacji, na jakim etapie jest obecnie zbieranie 
materiału dowodowego przez Prokuraturę Rejonową w Węgrowie i jakie są 
efekty pracy tej prokuratury w opisanej przeze mnie sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 16.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przekazane przy piśmie z dnia 13 grudnia 2016 r., nr BPS/043-

-31-713/16 oświadczenie złożone przez Panią Senator Marię Koc podczas 31. posie-
dzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r., przesłane do Prokuratury Krajowej z Biu-
ra Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości przy korespondencji z dnia 16 grudnia 
2016 r., na podstawie art. 12 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o proku-
raturze (Dz.U.2016.177) uprzejmie informuję, iż z uzyskanych od Prokuratora Okrę-
gowego w Siedlcach danych wynika, iż w sprawie o sygn. Ds 871/15 zawisłej w Pro-
kuraturze Rejonowej w Węgrowie dotyczącej składowania w nieustalonym okresie do 
24 lipca 2015 r. wbrew przepisom i bez wymaganej koncesji na terenie wchodzących 
w skład Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego działek leśnych w miejscowości Stare 
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Lipki, Nowe Lipki, Baczki i Kamionna, w powiecie węgrowskim, w województwie ma-
zowieckim, odpadów w sposób mogących stwarzać zagrożenie zniszczeniem w świe-
cie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 §1 k.k. 
w zb. z art. 176 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gór-
nicze w zw. z art. 11 §2 k.k. realizowane są czynności w trybie art. 327 §3 k.p.k.

W ich toku do akt omawianej sprawy dołączono uzyskaną od Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim no-
tatkę służbową sporządzoną w wyniku przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2016 r. 
wizji lokalnej, w trakcie której wykonano dwa odwierty sondujące na terenie działki 
nr […] oraz jednego odwiertu na terenie działki nr […] położonych w miejscowości 
Stare Lipki w gminie Stoczek. Działania zostały podjęte w wyniku korespondencji 
skierowanej do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przez Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Żyj zdrowo w zgodzie z naturą”. Odwierty nie wykazały przy tym obec-
ności odpadów. Na okoliczność zainicjowanej powyższej kontroli przesłuchano m.in. 
przewodniczącego powyższego Stowarzyszenia.

Ponadto w przedmiotowej sprawie powołano biegłego z zakresu badań georadaro-
wych. W dniu 12 stycznia 2016 r. były prowadzone oględziny miejsc domniemanego 
zakopania śmieci na działkach o nr […], […] i […] w miejscowościach Nowe Lipki i Sta-
re Lipki (gm. Stoczek) oraz na działkach nr […] i […] na granicy wsi Baczki Nowe i Ka-
mionna (gm. Łochów) połączone ze zleconymi specjaliście badaniami georadarowymi 
i sondażowymi mającymi na celu wykazanie miejsc i rozmiarów kubaturalnych pod-
ziemnego składowania śmieci oraz odpadów na podstawie różnic gęstości ziemi wska-
zującej zarówno na głębokość jak i powierzchnię zalegania ewentualnych odpadów.

Wyniki przeprowadzonych badań będą determinowały decyzję o ewentualnej po-
trzebie wzruszenia prawomocnej decyzji z dnia 4 marca 2016 r. o umorzeniu śledztwa 
i kontynuowania postępowania przygotowawczego w tej sprawie.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Krzysztof Sierak
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

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

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt ustawy w sprawie utworzenia Krajowej Administracji Skarbo-

wej budzi wielki niepokój w środowisku Służby Celnej. Jak każde rozwią-
zanie wprowadzane bez dialogu z zainteresowanymi, bez konsultacji spo-
łecznych oraz rzetelnej informacji dotyczącej celu podejmowanych działań 
wywołuje obawy.

Służba Celna zatrudnia w całym kraju około 14,5 tysiąca funkcjonariu-
szy i wypracowuje rocznie dla budżetu państwa 90 miliardów zł. Zatrud-
nieni funkcjonariusze są w pełnej dyspozycyjności, mają za sobą lata pracy 
przekładające się na ich doświadczenie zawodowe i życiowe, mają kompe-
tencje oraz, co bardzo istotne, znają specyfikę Służby Celnej. 

Wprowadzenie ustawy skutkować będzie znaczną redukcją profesjonal-
nej kadry, a nie ma w niej zapisów ani koncepcji uregulowania stosunków 
zatrudnienia w administracji skarbowej. Projektowana ustawa nie pozwala 
określić podstawowego dla istnienia służby celno-skarbowej elementu, czyli 
stanowisk, na jakich są zatrudnieni funkcjonariusze. Przygotowany doku-
ment nie zawiera wyodrębnionych zadań oraz nie obejmuje ukształtowanej 
hierarchicznie struktury organizacyjnej.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o następujące informacje.
Jakie zmiany strukturalne nastąpią w województwie lubuskim w przy-

padku wprowadzenia ustawy? Gdzie będą miały siedziby powołane insty-
tucje i oddziały zreformowanej administracji skarbowej? Ilu funkcjonariuszy 
Służby Celnej w lubuskim straci pracę w wyniku planowanej reformy i jakie 
macie Państwo dla nich konkretne propozycje na tę okoliczność?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź

Warszawa, 16 stycznia 2017 r. Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Senatora Władysława Komarnickiego złożonym pod-

czas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie struktur Krajowej 
Administracji Skarbowej w województwie lubuskim oraz sytuacji zawodowej obecnych 
funkcjonariuszy Służby Celnej po wdrożeniu reformy Krajowej Administracji Skarbo-
wej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) terenowymi jednostkami organizacyjnymi Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej, zwanej dalej „KAS” będą:

1) izby administracji skarbowej,
2) urzędy skarbowe,
3) urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi.
W 16 izbach administracji skarbowej skupione zostaną procesy obsługowe realizo-
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wane dotychczas przez izby skarbowe, izby celne i urzędy kontroli skarbowej. Z kolei 
w ramach 16 urzędów celno-skarbowych skonsolidowane zostaną zadania kontrolne 
wykonywane obecnie przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne. Aktualna sieć 
400 urzędów skarbowych pozostanie natomiast bez zmian.

Stosownie do art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948) izby skar-
bowe z dniem 2 grudnia 2016 r. stały się izbami administracji skarbowej, natomiast 
siedziby tych jednostek znajdują się w miastach będących dotychczas siedzibami izb 
skarbowych, tj. w miastach wojewódzkich.

Znajdujący się w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych projekt rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib 
dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczel-
ników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skar-
bowej przewiduje określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb 
administracji skarbowej w sposób analogiczny jak to miało miejsce w przypadku sie-
dzib i terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb skarbowych określonych w roz-
porządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialne-
go zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb 
skarbowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1441). W projekcie rozporządzenia przewidziano, że 
terytorialny zasięg działania poszczególnych dyrektorów izb administracji skarbowej 
będzie obejmował województwo, na obszarze którego mieszczą się siedziby poszczegól-
nych podległych mu naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-
-skarbowych. Projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje również utrzymanie 
dotychczasowych siedzib i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skar-
bowych wymienionych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelni-
ków urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych. Natomiast w odniesieniu do 
urzędów celno-skarbowych przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą siedziby tych 
jednostek będą zlokalizowane w miastach będących aktualnie siedzibami izb celnych.

Analiza uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych wskazała, 
m.in., na potrzebę odstąpienia od przyjętej powyżej zasady i zmiany lokalizacji sie-
dziby Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w województwie lubuskim. 
Przemawia za tym okoliczność, iż Izba Celna w Rzepinie jest jedyną w kraju izbą celną, 
która nie ma siedziby w aktualnym lub byłym mieście wojewódzkim albo w dużej aglo-
meracji miejskiej. Niewielki potencjał demograficzny miasta Rzepina (ok. 7 tys. miesz-
kańców), uniemożliwia budowę i rozwój kadr organu w oparciu o pracowników i funk-
cjonariuszy tam mieszkających, bez potrzeby alokacji lub dojazdów do miejsca pracy. 
Zachodzi zatem konieczność zlokalizowania siedziby Naczelnika Lubuskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w jednym z dwóch miast wojewódzkich w województwie lubuskim, 
którym jest Gorzów Wielkopolski posiadający odpowiednie zasoby kadrowe i potencjał 
infrastruktury zapewniający właściwą bazę dla funkcjonowania tego organu. Ponadto, 
na bazie obecnych Urzędów Celnych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim 
zostaną zorganizowane delegatury Urzędów Celno-Skarbowych. Założenia struktury 
terenowej jednostek KAS przewidują również, że dotychczasowe oddziały celne będą 
kontynuowały swoją działalność pod tą samą nazwą i w tych samych co dotychczas 
lokalizacjach, realizując zadania związane przede wszystkim z obsługą zgłoszeń cel-
nych. Reasumując, planowana struktura terenowa jednostek KAS w województwie 
lubuskim będzie obejmować: Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, 14 urzę-
dów skarbowych, Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim, delegatury Urzę-
du Celno-Skarbowego w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziały 
Celne w: Gorzowie Wielkopolskim, Olszynie, Świecku i Zielonej Górze.

Odnosząc się natomiast do kwestii liczby funkcjonariuszy Służby Celnej w wo-
jewództwie lubuskim, którzy stracą pracę w wyniku planowanej reformy i przewi-
dzianych dla nich konkretnych propozycji na tę okoliczność pragnę podkreślić, że 
celem reformy jest zbudowanie KAS na silnej, merytorycznej kadrze, która wykorzysta 
swoje dotychczasowe doświadczenia. Zakłada się, że w jednostkach organizacyjnych 
KAS zadania będą powierzane osobom obecnie pełniącym służbę albo zatrudnionym 
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w Służbie Celnej, zatrudnionym w urzędach kontroli skarbowej oraz w administracji 
podatkowej. Optymalizacja zatrudnienia może zostać w całości zrealizowana w spo-
sób naturalny – poprzez przejścia na emerytury osób w wieku emerytalnym. Ponadto 
w jednostkach organizacyjnych KAS nie mogą pracować oraz pełnić służby osoby, 
które pracowały albo pełniły służbę zawodową w organach bezpieczeństwa państwa 
wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) albo były współpracownikami tych or-
ganów. Status prawny pracowników i funkcjonariuszy będzie wiązał się głównie z ro-
dzajem wykonywanych przez nich zadań: zadania o charakterze „policyjnym” będą 
realizowane przez funkcjonariuszy a typowo urzędnicze przez pracowników cywil-
nych. Funkcjonariuszom oraz pracownikom będą przedstawiane propozycje okreś- 
lające nowe warunki pełnienia służby albo zatrudnienia, uwzględniające posiadane 
kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miej-
sce zamieszkania.

Jednocześnie należy zauważyć, że zaniepokojenie funkcjonariuszy celnych i pozo-
stałych grup zawodowych, które wejdą w skład KAS, jak również związków zawodo-
wych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników jest naturalną reakcją często 
identyfikowaną w procesie zmian organizacyjnych. W tym miejscu pragnę podkreślić, 
że Ministerstwo Finansów dokłada starań, aby minimalizować obawy o zatrudnienie 
w nowych strukturach, w tym dotyczące warunków zatrudnienia oraz rodzaju zadań 
przydzielonych do realizacji.

Wyrażam nadzieję, że niniejsza odpowiedź wyjaśni zagadnienie przedstawione 
w oświadczeniu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW 
Marian Banaś 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

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

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada pozbawienie 

z mocy ustawy trwałości stosunku pracy, co można określić mianem opcji 
zerowej. Założenia ustawy przewidują 10-procentową redukcję kadr obcią-
żanych coraz nowszymi zadaniami, za czym nie idzie żadne wsparcie oso-
bowe. Pracownicy skarbowi przez 8 lat nie otrzymali podwyżek inflacyjnych, 
a jedynie wybranym osobom podnoszono wynagrodzenie, kierując się nie-
jednokrotnie subiektywną oceną.

Obecne zapisy w projekcie ustawy wskazują, że pracownicy nie mogą 
być pewni zachowania dotychczasowego wynagrodzenia. Co więcej, nie ma 
zapisów, które w jasny sposób wyeliminowałyby możliwość otrzymania niż-
szego wynagrodzenia.

Obawy budzi też to, że ustawa w znikomym stopniu odnosi się do służb 
skarbowych, zaś bardzo szeroko opisuje obecną Służbę Celną, co wskazu-
je na marginalizację skarbowców, a to w kontekście połączenia organizacji 
w niejasny sposób opisuje zagadnienia odnoszące się do funkcjonariuszy 
i pracowników KAS.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższej argumentacji.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź

Warszawa, 3 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Władysława Komarnickiego 

na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r., w sprawie pozbawienia z mocy 
ustawy trwałości stosunku pracy pracowników skarbowych, uprzejmie wyjaśniam, 
że zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadza-
jące ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, pracownicy zatrudnieni w izbach 
skarbowych stają się pracownikami zatrudnionymi w izbach administracji skarbowej 
i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się 
przepisy dotychczasowe. Ponadto ust. 3 ww. artykułu stanowi, że pracownicy zatrud-
nieni w izbach celnych oraz urzędach kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni 
pełniący służbę w izbach celnych albo komórkach urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych stają się z dniem wejścia w życie ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej pracownikami zatrudnionymi w jednostkach or-
ganizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej. Jednostkami KAS”, 
albo funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, zwanymi dalej „funkcjonariuszami”, 
pełniącymi służbę w jednostkach KAS i zachowują ciągłość pracy i służby. W spra-
wach wynikających ze stosunku pracy i stosunku służbowego stosuje się przepisy do-
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tychczasowe. Z powyższych uregulowań wynika, że w okresie przejściowym wszyscy 
pracownicy i funkcjonariusze zachowają dotychczasowe stanowiska oraz wynagrodze-
nie/uposażenie na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z regulacjami powołanej ustawy w terminie do dnia 31 maja 2017 r. dy-
rektor izby administracji skarbowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrek-
tor Krajowej Szkoły Skarbowości, składają odpowiednio pracownikom oraz funkcjo-
nariuszom, pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnie-
nia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy 
lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania. Propozycja będzie określała 
warunki pracy bądź służby, w tym wynagrodzenie lub uposażenie. Pracownicy albo 
funkcjonariusze, którym przedstawiono propozycję zatrudnienia albo pełnienia służ-
by, składają w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu albo 
odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równo-
znaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby. W przy-
padku przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, z dniem określonym 
w propozycji, dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony albo określony, stosunek służbowy w służbie przygotowawczej albo sta-
łej przekształca się odpowiednio w stosunek pracy albo służby w Służbie Celno-Skar-
bowej, odpowiednio na postawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony, 
mianowania do służby przygotowawczej albo służby stałej. W zależności od złożonej 
propozycji pracownicy lub funkcjonariusze otrzymają stanowiska pracy lub służby 
oraz odpowiednio wynagrodzenie lub uposażenie.

W związku z powstaniem KAS brana jest również pod uwagę optymalizacja za-
trudnienia, która może zostać w całości zrealizowana w sposób naturalny – poprzez 
przejścia na emeryturę osób posiadających takie uprawnienia oraz poprzez redukcję 
wakatów. Ponadto propozycji nie otrzymają także osoby, które nie będą spełniać wy-
mogu określonego w art. 144 ustęp 1 ustawy o KAS, tj. osoby, które były zatrudnione 
albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa w czasach PRL.

Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej nie 
zawierają regulacji utrzymujących wynagrodzenia/uposażenia w dotychczasowej wy-
sokości. Celem reformy jest jednak niepogarszanie warunków płacowych pracowników 
i funkcjonariuszy. Przewiduje się, że koszty funkcjonowania jednostek Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej w dłuższej perspektywie czasowej będą niższe niż koszty obecnie 
funkcjonujących jednostek administracji skarbowej i celnej. Uzyskane oszczędności 
będą mogły być przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń.

Odnosząc się do kwestii dotyczących wynagrodzeń dla pracowników podległych 
Ministrowi Rozwoju i Finansów pragnę zauważyć, że na początku roku 2016 dokona-
na została analiza wysokości wynagrodzeń w izbach skarbowych, urzędach kontroli 
skarbowej i izbach celnych, w wyniku której stwierdzono duże dysproporcje w wy-
sokości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Szczególnie duże różnice 
stwierdzono w izbach i urzędach skarbowych, w których ok. 66% ogółu zatrudnionych 
posiadało wynagrodzenie poniżej 3 tys. zł. W związku z powyższym podjęta została 
decyzja, że środki finansowe, które były zabezpieczone w budżetach poszczególnych 
służb na rok 2016 na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń dla członków korpusu 
służby cywilnej oraz funkcjonariuszy celnych, zostały przeznaczone przede wszystkim 
na podniesienie najniższego wynagrodzenia/uposażenia zasadniczego (członkom kor-
pusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszom celnym) w tych jednostkach.

Był to pierwszy etap podnoszenia wysokości wynagrodzeń i uposażeń w tych służ-
bach. Kolejne działania w tym kierunku będą podejmowane po wprowadzeniu Krajo-
wej Administracji Skarbowej, kiedy to planuje się rozpoczęcie procesu stopniowego 
wyrównywania poziomu wynagrodzeń/uposażeń na stanowiskach o podobnym cha-
rakterze pracy. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że w projekcie ustawy budżeto-
wej na 2017 r. uwzględniono wzrost funduszu wynagrodzeń dla części 19 – Budżet, 
finanse publiczne i instytucje finansowe o 1,3%.

Odnosząc się do zawartego w oświadczeniu twierdzenia dotyczącego marginali-
zacji służb skarbowych, należy wyjaśnić, że w Krajowej Administracji Skarbowej za-
trudnieni będą zarówno członkowie korpusu służby cywilnej, jak i będą pełnić służbę 
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funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Zatrudnieni w KAS członkowie korpusu 
służby cywilnej będą podlegać przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej. To przepisy ww. ustawy oraz jej akty wykonawcze regulują kwestie związa-
ne ze stosunkiem pracy pracowników/urzędników służby cywilnej, wynagrodzeniami 
oraz wartościowaniem stanowisk w tej służbie. Właśnie z uwagi na unormowanie ww. 
kwestii w przepisach ustawy o służbie cywilnej ustawa o Krajowej Administracji Skar-
bowej w niewielkim zakresie odnosi się do spraw pracowniczych.

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej wyodrębnienia się Służbę Celno-
-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariu-
sze. Z uwagi na powyższe ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej reguluje kwe-
stie związane z pełnieniem służby przez tych funkcjonariuszy. Pragmatyka służbowa 
przyjęta w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej jest zbieżna z pragmatyką 
Służby Celnej regulowaną uchylaną ustawą o Służbie Celnej. Zarówno Służba Celna 
jak i nowo tworzona Służba Celno-Skarbowa to formacje mundurowe i do funkcjo-
nariuszy tych służb, co do zasady, nie mają zastosowania przepisy ustawy Kodeks 
pracy. A zatem wszelkie kwestie związane m.in. z warunkami przyjęcia do służby, za-
sadami mianowania do służby przygotowawczej lub stałej, kwestie stanowisk i stopni 
służbowych funkcjonariuszy, zasady hierarchii służbowej, prawa i obowiązki funkcjo-
nariuszy, zasady wynagradzania, odpowiedzialność dyscyplinarną winny być uregu-
lowane w ustawie statuującej byt tej formacji.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW 
Marian Banaś 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

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

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec października NSZZ „Solidarność” oraz fundacja CentrumCSR.

PL opublikowały list otwarty, w którym zwróciły uwagę, że wymagania doty-
czące zatrudnienia na etat nie zostały przewidziane w przetargu ogłoszonym 
przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o sukcesywnie wykonywane usługi 
przeprowadzkowo-transportowe. Nie zastosowano w nim wymogu dotyczą-
cego zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę.

Organizacje przedstawiły wiele zarzutów, zwracając uwagę na to, że 
brak klauzul społecznych w zamówieniach publicznych powoduje, że publicz-
ne pieniądze kierowane są do nieuczciwych przedsiębiorców zatrudniają-
cych pracowników poniżej wynagrodzenia minimalnego na podstawie umów 
śmieciowych. Takimi wyborami wykonawców skazuje się pracowników na 
marginalizację, biedę i pracę ponad normy. Taka sytuacja dziwi tym bar-
dziej, że to właśnie Ministerstwo Rozwoju doprowadziło do zmian w prawie, 
które miały uczynić wymienione wcześniej klauzule regułą w przetargach.

Bardzo proszę Pana Ministra o informację, czy wyżej wymienione zjawi-
sko rzeczywiście miało miejsce.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź

Warszawa, 20 grudnia 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Władysława Komarnickiego złożone 

podczas 31. posiedzenia Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r. wyjaśniam jak poniżej.
Na wstępie należy podkreślić, iż Ministerstwo Rozwoju w piśmie z dnia 24 paź-

dziernika 2016 r., skierowanym do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Fun-
dacji CentrumCSR.PL (do wiadomości m.in. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), 
przedstawiło szerokie uzasadnienie zarówno faktyczne jak i prawne braku podstaw do 
zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne 
świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych na rzecz Ministerstwa Rozwoju, 
klauzuli zatrudnieniowej, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp” (pismo Ministerstwa przekazuję w załączeniu).

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji CentrumCSR.PL, 
zdaniem Ministerstwa, było wyrażone bez szczegółowej analizy opisu przedmiotu za-
mówienia, w szczególności bez odniesienia się do oceny wypełniania charakterem 
świadczonych usług dyspozycji przepisu art. 22 §1 Kodeksu pracy, jako warunku 
sine qua non, dla uznania zasadności zastosowania wymogu, o którym mowa w wyżej 
cytowanym przepisie ustawy Pzp.
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Wyjaśnienia Ministerstwa co do braku obowiązku zastosowania obligatoryjnej 
klauzuli zatrudnieniowej w przedmiotowym postępowaniu, należy uznać za przyjęte 
przez Zawiadamiających, co zdaje się potwierdzać złagodzenie stanowiska w przed-
miocie rzekomego naruszenia przez Ministerstwo Rozwoju dyspozycji normy prawnej 
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w wywiadzie udzielonym przez przedstawicielkę Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” dla Dziennika Gazeta Prawna, w którym to stanowisku 
wskazano już tylko na możliwość (a nie prawny obowiązek jak ma to miejsce w odnie-
sieniu do wymogu z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zastosowania tzw. miękkich klauzul 
społecznych. Z powyższej wypowiedzi należy wnioskować, że zarzucenie Ministerstwu 
nieprzestrzegania ww. przepisu ustawy Pzp było za daleko idące.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienie, uprzejmie informuję, że w okolicznościach 
tego konkretnego postępowania brak było podstaw do uznania zasadności zastosowa-
nia klauzuli zatrudnieniowej z uwagi na przedmiot zamówienia, którego charakter nie 
wypełnia przesłanek art. 22 §1 Kodeksu pracy.

Niezależnie od powyższego pragnę podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju ze szcze-
gólną uwagą realizuje przedsięwzięcia związane ze stosowaniem klauzul społecznych 
w zamówieniach publicznych. W prowadzonych postępowaniach dąży konsekwentnie 
do efektywnego wykorzystywania instrumentów przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu grup defaworyzowanych. Jest to jeden z kluczowych celów wyrównywania 
szans grup społecznie marginalizowanych w ramach stabilnego i zrównoważonego 
rozwoju, wpisujących się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju. Po nowelizacji ustawy Pzp odsetek postępowań, w których zastosowano klauzule 
społeczne, obejmujące społeczne warunki udziału w postępowaniu, społeczne warun-
ki realizacji zamówienia i społeczne kryteria oceny ofert, zwiększył się kilkukrotnie 
w stosunku do roku 2015 r. (od poziomu około 8% do 30% obecnie).

Wprowadzono w Ministerstwie trójstopniowy model podnoszenia świadomości 
w zakresie aspektów prospołecznych w zamówieniach publicznych: od szkoleń dla 
pracowników Ministerstwa w oparciu o system szkoleń wewnętrznych, poprzez szero-
ką popularyzację do szczegółowej analizy każdego z planowanych do wszczęcia postę-
powań o udzielenie zamówienia publicznego.

Niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji ustawy Pzp, w dniu 12 sierpnia br. 
odbyło się szkolenie wewnętrzne dla pracowników Ministerstwa pn. „Społecznie odpo-
wiedzialne zamówienia publiczne jako element Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”. Z końcem sierpnia na stronie intranetowej Ministerstwa uruchomiona zo-
stała baza „Dobre praktyki w zamówieniach publicznych” stanowiąca filar szerokiego 
upowszechniania wiedzy, zawierająca w dedykowanej zakładce „Klauzule społeczne” 
dokumentację z postępowań realizowanych w Ministerstwie, w których zawarto do-
bre przykłady możliwości zastosowania klauzul społecznych, a także publikacje, pre-
zentacje etc.

Ministerstwo Rozwoju aktywnie włączyło się w projekt zainicjowany przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych, którego celem jest przygotowanie publikacji promują-
cej zrównoważone zamówienia publiczne, obejmujące aspekty społeczne i środowisko-
we. W związku z podjętą współpracą Ministerstwo przekazało do Urzędu Zamówień 
Publicznych materiał zawierający opis działań Ministerstwa Rozwoju we wspieraniu 
integracji zawodowej i społecznej z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w systemie 
zamówień publicznych, w skali makro – na poziomie programów operacyjnych finan-
sowanych z Funduszy Europejskich i skali mikro – społecznie odpowiedzialnych za-
mówień publicznych realizowanych przez Ministerstwo.

Stosowanie klauzul społecznych w sposób efektywny nie może abstrahować od 
przedmiotu zamówienia. Dla oceny zasadności i możliwości zastosowania okreś- 
lonych klauzul społecznych należy każdorazowo wyjść od analizy przedmiotu za-
mówienia. Wszystkie wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące 
podstawę wszczęcia postępowania, poddawane są analizie w trakcie prac komisji 
przetargowej pod kątem zastosowania klauzul społecznych. W zależności od przed-
miotu zamówienia rozważana jest możliwość wprowadzenia warunków zamówienia 
zastrzeżonego, społecznych kryteriów oceny ofert bądź społecznych warunków reali-
zacji zamówienia.
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W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Ministerstwo Rozwoju 
stosuje klauzule społeczne, zwłaszcza wymóg zatrudniania przez wykonawcę na umo-
wę o pracę osób, które będą bezpośrednio realizowały zamówienie, o ile w warunkach 
konkretnego zamówienia jest to prawnie możliwe i celowe.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Jerzy Kwieciński 
Sekretarz Stanu

Załącznik 
Pismo 
MINISTRA ROZWOJU

Warszawa, 24 października 2016 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk 
sekprez@solidarnosc.org.pl 
 
oraz 
 
Fundacja CentrumCSR.PL 
ul. Grażyny 13/15, lok. 323–325 
02-548 Warszawa 
t.joniewicz@centrumcsr.pl

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.10.2016 r. L.dz. PBE/64879/1427/2016 
przedstawiam stanowisko zamawiającego w zakresie odniesienia się do zarzutów za-
wartych w ww. piśmie.

W zakresie zarzutu dotyczącego niezastosowania klauzuli społecznej wynikają-
cej z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 i poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że zamawia-
jący nie naruszył przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy „Zamawiający określa w opisie przedmiotu za-
mówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy pracow-
nik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Zgodnie z licznymi 
komentarzami do kodeksu pracy „Konstytutywne cechy stosunku pracy odróżniają-
ce go od innych stosunków prawnych to: dobrowolność, osobiste świadczenie pracy 
w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy pono-
szącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia”. Podob-
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ne stanowisko prezentuje chociażby sąd apelacyjny w Szczecinie w wyroku III AUa 
808/15 „W tym stosunku prawnym pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy 
osobiście, w sposób ciągły, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (...)”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku umowy o pracę, zgodnie z art. 29 
§1 kodeksu pracy, pracodawca określa m.in. wymiar czasu pracy.

Zasadą jest, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Minister-
stwo Rozwoju stosuje klauzule społeczne, zwłaszcza wymóg zatrudniania przez Wy-
konawcę na umowę o pracę osób, które będą bezpośrednio realizowały zamówienie. 
Jednakże, ocena zasadności stosowania klauzul społecznych każdorazowo należy do 
zamawiającego i wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia.

Zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu klauzuli społecznej polegającej na 
wymaganiu zatrudnienia osób wykonujących zamówienie w formie umów o pracę było 
nadmierne, gdyż charakter wykonywania zamówienia nie wypełnia przesłanek art. 22 
§1 Kodeksu pracy.

W przedmiotowym postępowaniu trudno jest mówić o ciągłości świadczenia pracy 
i określeniu z góry wymiaru czasu pracy biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe zamó-
wienie będzie realizowane wg potrzeb zamawiającego, na podstawie pojedynczych zleceń.

Zamawiający wyraźnie wskazał w SOPZ, że „Zamówienie będzie realizowane suk-
cesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego na podstawie wystawianych przez niego 
zleceń”. Określił dodatkowo czas, w jakim wykonawca ma przystąpić do realizacji 
danego zlecenia („podjęcia realizacji zlecenia w terminie 2 dni roboczych od dnia jego 
wysłania”).

Tym samym zamawiający po analizie przepisów ustawy stwierdził, że w okolicz-
nościach niniejszego postępowania nie znajdzie zastosowania przepis art. 29 ust. 3a 
ustawy, ponieważ zlecenia na usługi przeprowadzkowe będą uzależnione od potrzeb 
zamawiającego, tj. zaistnienia konkretnej sytuacji, która wymaga przeprowadzki sta-
nowiska. Oznacza to, że wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego zapotrze-
bowania ad hoc na konkretne zlecenia, a jego usługi nie będą polegały na stałym, 
ciągłym świadczeniu pracy. Trudno przy tym oczekiwać, aby wykonawca zatrudnił 
na potrzeby realizacji zamówienia na rzecz Ministerstwa Rozwoju osobę na podstawie 
umowy o pracę nie znając konkretnych terminów, zakresu i ilości zleceń w danym 
przedziale czasowym. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której w danym okre-
sie takowych zleceń w ogóle by nie było, zaś wykonawca zmuszony byłyby utrzymywać 
stan zatrudnienia pracownika. Norma powyższego przepisu wiąże bowiem obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sytuacji kiedy konkretne zamówienie na 
rzecz danego zamawiającego jest wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły i jej 
celem nie jest nakładanie na zamawiającego obowiązku nakazywania wykonawcom 
generalnego zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, także w sytuacji, gdy 
zadania realizowane przez pracowników wykonawcy tylko w części (i to w zakresie 
trudnym do precyzyjnego określenia) mogłyby być wykonywane na rzecz danego za-
mawiającego (w odniesieniu do konkretnych poszczególnych zleceń), a w pozostałym 
zaś zakresie pracownik ten (w czasie kiedy nie świadczyłby usług na rzecz zamawiają-
cego) miałby również pozostawać w stosunku pracy z wykonawcą niezależnie od tego 
czy w ogóle w pozostałym czasie wykonawca mógłby powierzyć mu jakiekolwiek prace 
(istniałoby zapotrzebowanie na pracę) czy też świadczyć miałby pracę na rzecz innych 
klientów wykonawcy – w tym również podmiotów z sektora prywatnego.

Rozszerzająca interpretacja znowelizowanego przepisu art. 29 ust. 3a ustawy po-
wodowałaby sytuację nadmiernego wprowadzania ww. klauzuli społecznej w postę-
powaniach prowadzonych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający nie może zmuszać wykonawcy do zatrudnienia 
pracowników na umowę o pracę w sytuacji, gdy nie ma ciągłości wykonywania pracy 
(jak np. w przypadku usług ochrony budynku).

Odnośnie do zarzutu w zakresie zastosowania jako jedynego kryterium ceny, Za-
mawiający również nie naruszył przepisów ustawy. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy 
„Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium 
ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze prze-
kraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościo-
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we odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą 
w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu 
zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3”.

Zamawiający wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z ww. przepisu ustawowe-
go, poprzez ścisłe, szczegółowe, jednoznaczne opisanie wymogów w zakresie świad-
czenia usług przeprowadzkowo-transportowych oraz uzasadnienie zastosowania jako 
jedynego kryterium ceny. Przedmiotowe usługi polegają na przemieszczaniu sprzę-
tów, mebli i wyposażenia stanowisk pracy oraz dokumentacji pomiędzy pokojami, 
magazynami i budynkami Ministerstwa. Zważywszy, że są to proste w swej istocie 
i powszechnie dostępne usługi, a podmioty świadczące usługę tj. firmy transportowe 
świadczą je na zbliżonym poziomie/standardzie posługując się takimi samymi prosty-
mi narzędziami i środkami transportu oraz bazują na wykorzystaniu do pracy głów-
nie siły ludzkiej, można przyjąć, że usługi transportowo-przeprowadzkowe posiadają 
ustalony standard jakościowy. Jedynymi kosztami jakie Zamawiający ponosi w całym 
okresie świadczenia przedmiotu zamówienia są koszty zakupu usługi i poza nimi nie 
są generowane żadne dodatkowe koszty.

Należy w tym miejscu wskazać, że w postępowaniach prostych, o ustalonych stan-
dardach jakościowych wskazanie aż 40% innych, jakościowych kryteriów byłoby nieade-
kwatne z uwagi na przedmiot zamówienia i mogłoby doprowadzić do tworzenia sztucz-
nych kryteriów, które nie wnoszą wartości dodanej na etapie oceny ofert i ich wyboru.
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

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

Szanowny Panie Ministrze!
Wielkie obawy pracowników Służby Ochrony Lotniska budzi projekt 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokładnie chodzi o art. 261 
wspomnianej ustawy. W zasadzie pozbawia on pracy i kwalifikacji zawo-
dowych operatora kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Ten jeden zapis 
pozbawia ich wykształcone, wykwalifikowane i doświadczone w tej niszo-
wej profesji osoby, które nie będą miały szansy na podjęcie pracy w swoim 
zawodzie.

Poprzez regulacje prawne (art. 261 ustawy o KAS, art. 186b ustawy – 
Prawo lotnicze) nowa ustawa może spowodować zwolnienie z pracy ok. 2 ty-
sięcy osób pracujących w zakresie kontroli bezpieczeństwa na lotniskach 
w całej Polsce. W tej grupie są matki samotnie wychowujące dzieci, jedyni ży-
wiciele rodziny oraz osoby w wieku przedemerytalnym, którym ciężko będzie 
w jakikolwiek sposób się przekwalifikować i na nowo znaleźć zatrudnienie.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na przedstawione 
wątpliwości.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź

Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Senatora Władysława Komornickiego złożonym pod-

czas 31. posiedzenia Senatu w dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji pracowni-
ków Służby Ochrony Lotniska, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Uchwalone przez Sejm w dniu 21 października 2016 r. ustawy: o Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej (druk nr 826) oraz przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej (druk nr 827) zawierały regulacje przewidujące wykonywanie 
przez Krajową Administrację Skarbową zadań w zakresie przeprowadzania kontroli 
osób, bagażu, ładunków, poczty zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lot-
niczego w związku z przewozem lotniczym oraz w obszarze przejść ze strefy ogólnodo-
stępnej do strefy zastrzeżonej lotniska.

W toku prac legislacyjnych Senat uchwałami z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 988) oraz w sprawie ustawy – 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 989) 
zgłosił poprawki polegające, m.in., na skreśleniu powyższych regulacji. Konsekwencją 
poprawek Senatu jest pozostawienie zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa na lot-
niskach do realizacji przez zarządzającego lotniskiem i zarejestrowanego agenta oraz 
zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, przy pomocy służby ochrony 
lotniska, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – 
Prawo lotnicze (Dz. U. poz. 605, z późn. zm.).
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W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skar-
bowej oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skar-
bowej w brzmieniu uwzględniającym przedmiotowe poprawki Senatu. Ustawy zostały 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 2 grudnia 2016 r.; ustawa z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (poz. 1947) oraz ustawa z dnia 16 listo-
pada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
(poz. 1948).

Reasumując, w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywil-
nym oraz sytuacji pracowników ją wykonujących, wskazane wyżej ustawy nie dokonu-
ją żadnych zmian, co czyni bezprzedmiotowymi kwestie podnoszone w oświadczeniu.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW 
Marian Banaś 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego dotarło stanowisko Lubuskiego Forum 

Rolniczego. Przedstawiciele LFR są zaniepokojeni roszadami personalnymi 
w instytucjach rolniczych na terenie województwa lubuskiego; chodzi miano-
wicie o OT ANR w Gorzowie Wielkopolskim oraz LODR w Kalsku.

Według forum zmiany doprowadziły do chaosu administracyjnego w wy-
żej wymienionych jednostkach. Ponadto organizacje związkowe zrzeszone 
w Lubuskim Forum Rolniczym ogłosiły pogotowie protestacyjne na terenie 
woj. lubuskiego.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informację, co zamierza 
zrobić we wskazanej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź

Warszawa, 18.01.2017 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo BPS/043-31-718/16 z dn. 13 grudnia 2016 r. przesyłam 
stanowisko odnośnie do oświadczenia złożonego przez senatora Władysława Komar-
nickiego podczas 31. posiedzenia Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.

Z inicjatywy Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego, w dniu 8 listopada 
2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami Lubuskiego Forum Rolniczego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kierow-
nictwa ANR wraz z Prezesem Waldemarem Humięckim oraz. kierownictwo OT ANR 
w Gorzowie Wlkp. i kierownictwo Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (LODR 
Kalsk). Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na fakt, że do resortu rolnictwa do-
cierały niepokojące sygnały o trudnościach we współpracy organizacji rolniczych z OT 
ANR w Gorzowie Wlkp. oraz LODR Kalsk.

Podczas spotkania Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski podkreślił znaczącą 
rolę, jaką dla prac resortu rolnictwa odgrywa dialog z organizacjami rolniczymi i sa-
morządem rolniczym. Nadmienił, że w celu rozszerzenia współpracy z organizacja-
mi rolniczymi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Radę Dialogu Społecznego 
w Rolnictwie, w skład której wchodzi 102 przedstawicieli związków zawodowych, orga-
nizacji branżowych i samorządu rolniczego. Omówiono zasady współpracy organiza-
cji rolniczych z Agencją Nieruchomości Rolnych. Podkreślono przy tym, że działające 
przy ANR rady społeczne zostały powołane w celu współpracy z kierownictwem Agen-
cji w zakresie zagospodarowania zasobów nieruchomości rolnych.

Ponadto poinformowano o zasadach powoływania rad społecznych doradztwa 
rolniczego przy ośrodkach doradztwa rolniczego oraz o opracowywanych na 2017 r. 
programach działalności ODR-ów. Zwrócono uwagę na bardzo ważną rolę, jaką dla 
działalności ODR-ów odgrywa dobra współpraca ze środowiskiem rolniczym, w tym 
z organizacjami rolniczymi i samorządem rolniczym.
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Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski zachęcił obecnych na spotkaniu przedsta-
wicieli Lubuskiego Forum Rolniczego do prowadzenia dialogu, który jest podstawą 
wyjaśnienia i rozwiązania wielu spraw.

W wyniku ww. spotkania oraz kontaktów roboczych, w celu umożliwienia aktyw-
nego wpływu na funkcjonowanie doradztwa rolniczego na terenie województwa lubu-
skiego, przedstawiciele Lubuskiego Forum Rolniczego zostali także powołani w skład 
Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego, działającej przy Lubuskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego. W dniu 29 listopada 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne po-
siedzenie Rady z ich udziałem, podczas którego przyjęto Regulamin Rady oraz zaopi-
niowano Program Działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2017 r.

Odnosząc się do zarzutu nieprawidłowej polityki kadrowej w OT ANR w Gorzowie 
Wielkopolskim, wyjaśniam, że do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych nie 
docierały niepokojące sygnały w kwestii niewłaściwie prowadzonej polityki kadrowej 
przez dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie 
Wielkopolskim. Dyrektor ANR OT w Gorzowie Wielkopolskim został umocowany, w ra-
mach udzielonego pełnomocnictwa, do samodzielnego prowadzenia polityki kadrowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi zarządzeniami Prezesa 
ANR oraz Regulaminem Organizacyjnym Oddziału.

Krzysztof Jurgiel
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej (DzU 2016 r., poz. 960), obo-

wiązująca od 15 lipca br., umożliwiła kupowanie świadczeń medycznych przez 
samorządy. Jednak z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że spośród 
11 urzędów marszałkowskich ani jeden nie zaczął kupować świadczeń. Co 
więcej, żaden nie ma tego w planach na przyszły rok ani nawet na 2018 r.

Lokalni włodarze tłumaczą, że nie dostali dodatkowych środków na nowe 
zadanie. Poza tym większość z nich zamknęła już budżety na przyszły rok. 
Ze wstępnych analiz wynika, że nie ma możliwości finansowania świadczeń 
zdrowotnych z kasy województwa, ponieważ będzie to skutkować wzrostem 
zadłużenia oraz koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w innych 
obszarach, np. kultury, przewozów kolejowych, utrzymania dróg.

Zdaniem samorządów zarządzanie nowym zadaniem wymagałoby za-
trudnienia dodatkowych wykwalifikowanych kadr. Samorządy uważają 
też, że zmiany są niezgodne z konstytucją, m.in. dlatego, że rząd daje im 
nowe zadanie do wykonania, ale nie przekazuje na nie środków. Ponadto są 
sprzeczne z zapisem, że dostęp do publicznej służby zdrowia odbywa się na 
równych zasadach.

W związku z tym bardzo proszę o informację, jak ministerstwo zamierza 
rozwiązać wskazany problem.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki

Odpowiedź

Warszawa, 12.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2016 r. (znak: BPS/043-31-719/16), 

przy którym przekazano wystąpienie Pana Senatora Władysława Komarnickiego 
w sprawie stosowania przepisów regulujących kompetencje jednostek samorządu te-
rytorialnego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyję-
cie poniższych wyjaśnień.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), przyznała jednostkom samorzą-
du terytorialnego (JST) kompetencje do finansowania świadczeń opieki zdrowotnych.

Przedmiotowe rozwiązanie nie stanowi radykalnej zmiany w sposobie finansowa-
nia świadczeń opieki zdrowotnej, a jedynie rozszerza zakres instrumentów, w oparciu 
o które JST będą mogły realizować swoje ustrojowe zadania z zakresu ochrony zdrowia. 
Wybór odpowiedniego instrumentu w tym zakresie należy, tak jak dotychczas, do JST.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zwanej 
dalej „ustawą”, JST mogą finansować mieszkańcom swojej wspólnoty samorządowej 
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świadczenia gwarantowane, a więc świadczenia, które w trybie określonym w ustawie 
zostały zakwalifikowane jako finansowane ze środków publicznych i znalazły się w wy-
kazach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy.

Powyższy przepis nie nakłada na JST obowiązku finansowania świadczeń gwa-
rantowanych dla członków swojej wspólnoty, a jedynie przyznaje im taką możliwość 
(kompetencja fakultatywna). To NFZ jest podstawowym płatnikiem, a JST są ewentu-
alnie jedynie płatnikiem uzupełniającym – w zakresie potrzeb danej wspólnoty samo-
rządowej i przy uwzględnieniu swoich możliwości finansowych. JST uzyskały zatem 
nowy instrument – nową możliwość oprócz dotychczasowych instrumentów – wspie-
rania utworzonych przez siebie podmiotów leczniczych, a zarazem możliwość poprawy 
dostępności do świadczeń dla mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Ustawa nie nakłada na JST nowych zadań i nie ma potrzeby przyznawania w tym 
zakresie jednostkom nowych, dodatkowych środków finansowych.

Zaznaczyć należy, iż uzyskanie świadczeń w ramach finansowania przez jednostki 
samorządu terytorialnego nie pozbawia świadczeniobiorcy prawa do korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z ubezpieczenia zdrowotnego na zasa-
dach ogólnych. Uznać zatem należy, iż nie dochodzi do naruszenia konstytucyjnej 
zasady równego dostępu do świadczeń.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Piotr Gryza
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia

skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach Strategicznego Projektu Badawczego „Zaawansowane tech-

nologie pozyskiwania energii” – zadanie badawcze nr 3 pt. „Opracowanie 
technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i ener-
gii elektrycznej” – za kwotę przekraczającą 90 milionów zł wydatkowaną 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz konsorcjantów projektu, 
wśród których co najmniej 6 podmiotów to spółki Skarbu Państwa, zreali-
zowano – zakończony sukcesem – projekt podziemnego zgazowania węgla.

W ramach projektu przeprowadzono długotrwałą próbę podziem-
nego zgazowania węgla w kopalni „Wieczorek”. Wyniki projektu zosta-
ły ocenione pozytywnie, co znalazło odzwierciedlenie w raporcie NIK 
KGP.410.002.00.2015. Podstawowym wnioskiem postawionym w raporcie 
przez kontrolerów NIK był brak dalszych działań Ministerstwa Gospodarki 
(obecnie Ministerstwa Energii) w zakresie wdrażania wyników projektu ba-
dawczego poprzez:

— aktywne monitorowanie realizacji działań określonych w dokumen-
tach strategicznych i programach wykonawczych;

— opracowanie mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw w początkowej 
fazie inwestycji i wdrażania innowacyjnych technologii zgazowania węgla;

— zawarcie w programie wykonawczym polityki energetycznej państwa 
instrumentów realizacji celów strategicznych w zakresie zgazowania węgla, 
którego jeszcze nie ma.

W ustawie górniczej, „Strategii działalności górnictwa węgla kamienne-
go w Polsce w latach 2007–2015”, znowelizowanej w grudniu ub.r. na lata 
2016–2018, w art. 24 również mówi się, że:

1. minister właściwy do spraw energii wspiera działania wdrażające 
czyste technologie wykorzystywania węgla kamiennego;

2. w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy 
do spraw energii zleca opracowanie studium wykonalności projektu instala-
cji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego.

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji (ROI) w ten obszar działalności 
i przyszła stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) firm zajmujących się 
tą działalnością może być bardzo wysoka, o niespotykanym na skalę kraju 
i Europy potencjale wzrostu.

Wydaje się logiczne, że ten potencjalnie Wielki Projekt Sektora Paliwowo-
-Energetycznego powinien być finansowany ze środków, które bezwzględnie 
należałoby zaoszczędzić poprzez niewyrażanie zgody przez zarządy spółek 
PGG, KHW i JSW na urlopy górnicze w ramach prowadzonej restruktury-
zacji branży, dopóki spółki te zmuszone będą zatrudniać firmy zewnętrzne 
do wykonywania prac na dole kopalni celem odtworzenia swojego frontu 
eksploatacyjnego.

W ten sposób uniknięto by (zaoszczędzono by środki) podwójnego płace-
nia za wykonanie robót podziemnych, po pierwsze, problematycznie wysła-
nym na wcześniejsze emerytury najbardziej wykwalifikowanym i doświad-
czonym górnikom, a po drugie, za wykonane wymienionych usług zleconych 
przymusowo firmom prywatnym, które w dodatku pracowników o tak wyso-
kich kwalifikacjach nie posiadają.

W perspektywie 4 lat środki budżetowe przeznaczone na urlopy gór-
nicze, oprócz ewentualnego sfinansowania instalacji podziemnego zgazo-
wania węgla w skali przemysłowej, mogłyby jeszcze dodatkowo sfinanso-
wać perspektywiczne przedsięwzięcia, jakimi są energetyka rozproszona 
(wyspowa), produkcja paliw i produktów chemicznych w oparciu o syngaz 
uzyskany z tej innowacyjnej i przełomowej technologii. Pozwoliłoby to na 
szybkie wydostanie się Polski z pułapki średniego produktu, pułapki śred-
niego dochodu, pułapki zależnego zadłużenia oraz pułapki słabości insty-
tucji państwowych, co jest celem nadrzędnym Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju.

W związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania.



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.88

1. Czy Ministerstwo Energii opracowało definicję trwale nierentownej 
kopalni? Jeśli tak, to proszę o jej przekazanie. Jeśli nie, to proszę o podanie 
przyczyn i ewentualnych skutków tego zaniechania w kontekście wzrastają-
cej koniunktury na węgiel, z której w Polsce chcą tak skwapliwie skorzystać 
kapitały zagraniczne.

2. Jakie działania podjęło Ministerstwo Energii jako kontynuator dzia-
łań Ministerstwa Gospodarki w zakresie wdrażania technologii podziemnego 
zgazowania węgla?

3. Czy Ministerstwo Energii zleciło już opracowanie studium wykonal-
ności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla 
kamiennego w wyniku podziemnego zgazowania? Jeśli nie, to dlaczego?

4. Czy przygotowano już zmiany legislacyjne umożliwiające eksploata-
cję węgla tą technologią?

5. Czy planowane jest wsparcie dla polskich podmiotów wdrażających 
tę technologię?

6. Czy Ministerstwo Energii skalkulowało już potencjalną efektywność 
ekonomiczną tej technologii celem zakomunikowania jej społeczeństwu, tym 
bardziej że technologia ta dodatkowo jest bezpieczniejsza oraz, co wysoce 
prawdopodobne, również znacznie korzystniejsza dla środowiska natural-
nego?

7. Dlaczego przekazane do SRK rzekomo trwale nierentowne zakłady 
górnicze nie są likwidowane z pracownikami, którym wyrażono zgodę na 
urlopy górnicze?

8. Dlaczego przekazanie na lata 2016–2018 (wg prognoz) środków z bud- 
żetu państwa w kwocie około 1,5–2 mld zł do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
na odprawy górnicze (nie tworzące żadnej wartości dodanej, a tylko generu-
jące dodatkowy koszt), nie zostały skierowane na wdrażanie innowacyjnej, 
potencjalnie wysoce rentownej technologii podziemnego zgazowania węgla 
w skali przemysłowej?

Z górniczym pozdrowieniem 
Tadeusz Kopeć

Odpowiedź

Warszawa, 20.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2016 r., znak: BPS/043-31-720/16 

w sprawie oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Tadeusza Kopcia podczas 
31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. dotyczącego opracowania tech-
nologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej, 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Pytanie nr 1: Czy Ministerstwo Energii opracowało definicję trwale nierentownej 
kopalni? Jeśli tak, to proszę o jej przekazanie. Jeśli nie, to proszę o podanie przyczyn 
i ewentualnych skutków tego zaniechania w kontekście wzrastającej koniunktury na 
węgiel, z której w Polsce chcą tak skwapliwie korzystać kapitały zagraniczne.

Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce przechodzi obecnie proces głębokiej 
naprawy. Utrzymująca się w ostatnich latach bardzo trudna sytuacja polskich kopalń 
postawiła przed rządem bardzo trudne zadania. Ostatnie miesiące to wytężona pra-



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r. 89

ca zarówno strony rządowej jak i strony społecznej i pracodawców, której celem jest 
osiągnięcie stabilizacji, a w konsekwencji stworzenie warunków sprzyjających budo-
wie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, 
opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz prze-
widywalnym otoczeniu programowo-prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie 
kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależ-
ności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Od 2002 r. przez kolejne lata następowało stopniowe wykluczanie sektora górnic-
twa węgla kamiennego z możliwości korzystania z pomocy publicznej, w tym również 
na inwestycje początkowe. Rozporządzenie Rady nr 1407/2002 z dnia 23.07.2002 r. 
w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego umożliwiało udzielenie pomocy 
dla sektora węgla kamiennego (do 31.12.2010) na:

– ograniczenie działalności,
– dostęp do zasobów do węgla, w tym

(a) pomoc na inwestycje początkowe,
(b) pomoc na bieżącą produkcję,

– pokrycie kosztów nadzwyczajnych.
Od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje decyzja Rady z dnia 10.12.2010 r. w spra-

wie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla 
(2010/787/UE). Przewiduje ona możliwość uzyskania:

– pomocy na zamknięcie, tj. trwałe zaprzestanie produkcji i sprzedaży węgla (po-
moc na zamykanie przedsiębiorstw polegającą na finansowaniu przez państwo 
tzw. kosztów zamykania kopalń, czyli bieżących strat produkcyjnych jednostki 
produkcyjnej węgla, pod warunkiem, że jej funkcjonowanie odbywać się będzie 
na podstawie opracowanego planu zamknięcia, a ostateczne zamknięcie nastąpi 
do dnia 31 grudnia 2018 r.),

– pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych. Są to.:
(a) koszty poniesione i rezerwy na koszty dokonane wyłącznie przez przedsiębior-

stwa, które zamknęły lub zamykają jednostki produkcyjne węgla,
(b) koszty poniesione i rezerwy na koszty dokonane przez kilka przedsiębiorstw.

Pomoc ta polega na finansowaniu przez państwo do końca 2026 r. kosztów nad-
zwyczajnych czyli związanych ze świadczeniami typu socjalnego takimi jak np. wypła-
ta emerytur i świadczeń pracownikom, którzy stracili pracę oraz pracownikom upraw-
nionym do takich wypłat przed zamknięciem kopalni oraz kosztami typu techniczne-
go, dotyczącymi np. podziemnych prac zabezpieczających wynikających z zamknięcia.

Obowiązująca decyzja Rady UE w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamyka-
nie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE) odmiennie od poprzedniego 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002, nie przewiduje możliwości udzielania po-
mocy na inwestycje początkowe.

Nie planuje się przekazywania do SRK SA kopalń, które są rentowne a ich eks-
ploatacja jest uzasadniona pod kątem technicznym i technologicznym. Każda decyzja 
dotycząca przekazania jakiejkolwiek jednostki do SRK SA musi być poprzedzona rze-
telnymi analizami – zarówno na danych historycznych jak i prognostycznych. Z po-
wyższych względów nie opracowano definicji „trwale nierentownej kopalni”, ponieważ 
każdy zakład górniczy wymaga indywidualnego podejścia.

Pytanie nr 2: Jakie działania podjęło Ministerstwo Energii jako kontynuator działań 
Ministerstwa Gospodarki w zakresie wdrażania technologii podziemnego zgazowania 
węgla?

Ministerstwo Energii dokonało wewnętrznej analizy różnych technologii zgazowa-
nia węgla i planuje w 2017 r. opracować harmonogram kontynuacji rozpoczętych prac 
w celu umożliwienia wdrożenia konkretnych rozwiązań. Należy zauważyć, że Minister-
stwo Energii jest nowym resortem, którego kompetencje i narzędzia działania dopiero 
kształtowały się na przestrzeni 2016 roku, dlatego 2017 r. będzie pierwszym okresem 
pełnego funkcjonowania resortu i efektów prac w poszczególnych obszarach.

Nadmienić należy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geolo-
giczne i Górnicze, obecnie funkcjonują tylko trzy sposoby eksploatacji kopalin, tj.: 
podziemny, odkrywkowy i otworowy. Aby możliwe było prowadzenie podziemnego zga-
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zowania należy wprowadzić ten sposób eksploatacji do przepisów ustawy. Informuję, 
że Ministerstwo Gospodarki wielokrotnie kierowało do Ministerstwa Środowiska pi-
sma w tej sprawie. Potwierdzeniem tego są również wyniki kontroli NIK wskazujące 
zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki w tę sprawę.

Pytanie nr 3: Czy Ministerstwo Energii zleciło już opracowanie studium wykonal-
ności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego 
w wyniku podziemnego zgazowania? Jeśli nie, to dlaczego?

W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki zleciło wykonanie opracowania „Studium wy-
konalności projektów instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla ka-
miennego”. Opracowanie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Energii. 
Projekt stanowi kompleksową analizę możliwości prowadzenia procesu zgazowania 
w warunkach polskich.

Pytanie nr 4: Czy przygotowano już zmiany legislacyjne umożliwiające eksploata-
cję węgla tą technologią?

Jak już wskazywałem w odpowiedzi na pytanie nr 2, zmiany legislacyjne powinny 
być przygotowane w Ministerstwie Środowiska.

Pytanie nr 5: Czy planowane jest wsparcie dla polskich podmiotów wdrażających 
tę technologię?

Ministerstwo Energii analizuje możliwości ewentualnego wsparcia dla podmiotów 
wdrażających technologię podziemnego zgazowania węgla – będzie ono uzależnione od 
opłacalności wykorzystania tej technologii i możliwości finansowych.

Pytanie nr 6: Czy Ministerstwo Energii skalkulowało już potencjalną efektywność 
ekonomiczną tej technologii celem zakomunikowania jej społeczeństwu, tym bardziej 
że technologia ta dodatkowo jest bezpieczniejsza oraz, co wysoce prawdopodobne, 
również znacznie korzystniejsza dla środowiska naturalnego?

Ministerstwo Energii nie dysponuje obecnie analizą efektywności ekonomicznej 
podziemnego zgazowania, uważa jednak, że główny ciężar analiz powinien spoczywać 
na podmiotach, które będą wdrażać tę technologię.

Prowadzenie procesu inwestycyjnego w zgazowanie musi być uzasadnione eko-
nomicznie. Dlatego potencjalny inwestor powinien dokonać pogłębionej analizy 
z uwzględnieniem obecnych warunków rynkowych i cenowych.

Pytanie nr 7: Dlaczego przekazane do SRK rzekomo trwale nierentowne zakłady 
górnicze nie są likwidowane z pracownikami, którym wyrażono zgodę na urlopy 
górnicze?

Pytanie nr 8: Dlaczego przekazanie na lata 2016–2018 (wg prognoz) środków z bud- 
żetu państwa w kwocie ok. 1,5–2 mld zł do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na odprawy 
górnicze (nie tworzące żadnej wartości dodanej, a tylko generujące dodatkowy koszt), 
nie zostały skierowane na wdrażanie innowacyjnej potencjalnie wysoce rentownej 
technologii podziemnego zgazowania węgla w skali przemysłowej?

Wyniki finansowe przedsiębiorstw górniczych w Polsce oraz sytuacja nie tylko na 
krajowym, ale również międzynarodowym rynku surowców energetycznych spowo-
dowały, iż podjęto decyzję o konieczności działań optymalizacyjnych i zmodyfikowa-
niu dotychczasowych zasad funkcjonowania sektora węgla kamiennego. W ramach 
prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych sektora górnictwa węgla kamien-
nego zastosowano m.in. mechanizmy osłonowe. Środki finansowe przekazywane na 
świadczenia osłonowe wspierają równie ważne zadanie jakim jest restrukturyzacja 
zatrudnienia. Świadczenia w postaci urlopów górniczych czy jednorazowych odpraw 
pieniężnych mają na celu skuteczną ochronę ściśle określonej grupy pracowników, 
których miejsce pracy jest likwidowane. Ponadto przyczyniły się do ograniczenia po-
ziomu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, w szczególności w kopalniach 
wygaszanych. Powyższe działania przyczynią się do stworzenia z tej gałęzi przemysłu 
branży rentownej, ekonomicznie efektywnej, zdolnej do trwałego konkurowania na 
otwartym rynku.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Tchórzewski
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z propozycją zmian projektu rozporządzenia Ministra Zdro-

wia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu za-
bezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych pozio-
mów (projekt z 26.09.2016).

1. W §2 pkt 3, gdzie mowa o poziomie szpitali III stopnia, należy dodać 
następujące profile:

— dermatologia i wenerologia,
— geriatria,
— nefrologia.
Uzasadnienie: określając poziomy szpitali, pominięto w całości prowa-

dzenie przez szpitale powyższych oddziałów, tymczasem chodzi tu o świad-
czenia niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 
Włączenie ich do systemu, z daniem gwarancji ciągłości i stabilności finan-
sowania, spowoduje także integrację świadczeń oraz zapewni ich ciągłość 
i kompleksowość. Są to świadczenia, które wieloprofilowe szpitale specja-
listyczne zapewniają, będąc często jedynym gwarantem ich wykonywania 
w danym regionie i na poziomie III stopnia szpitali, nadal więc powinny je 
wykonywać, mimo że nie są to świadczenia aktualnie „najlepiej wycenia-
ne”. Zarówno w zakresie geriatrii, jak i nefrologii potrzeby rosną wraz ze 
starzeniem się społeczeństwa. Oddziały te są gwarantem zarówno dostępu 
pacjentów do świadczeń, ich wysokiego poziomu, jak i ciągłości kształcenia 
w tych dziedzinach. Nieuwzględnienie tych oddziałów na poziomie III stop-
nia szpitali ograniczy ich prowadzenie jedynie do ośrodków ogólnopolskich, 
co w znacznym stopniu uniemożliwi lub utrudni dostęp pacjentów do przed-
miotowych świadczeń.

Dodatkowo proponuję rozważyć dodanie w §2 pkt 3 profilu: szpitalny 
oddział ratunkowy. Wprowadzenie oddziału SOR do wykazu profili szpitali 
III stopnia skłaniałoby wieloprofilowe szpitale specjalistyczne do realizacji 
świadczeń w oparciu o strukturę organizacyjno-funkcjonalną szpitalnego od-
działu ratunkowego, a nie poprzez izbę przyjęć, oraz poprawiałoby integrację 
Państwowego Ratownictwa Medycznego z systemem PSZ.

2. W §4 pkt 6 należy dodać: świadczeniodawców zakwalifikowanych do 
poziomu szpitali III stopnia.

Uzasadnienie: propozycja dotyczy możliwości realizacji (jako profil do-
datkowy) świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez 
szpitale III stopnia. Daje to możliwość wykonywania takich świadczeń, bez 
nakładania obowiązku ich wykonywania. Szpitale, które spełniają aktual-
nie wymagania kwalifikacji do poziomu III stopnia, a które teraz udzielają 
świadczeń w wymienionym zakresie, powinny mieć możliwość ich dalsze-
go wykonywania po zmianach przewidzianych w ustawie i rozporządzeniu. 
Proponowana zmiana poprawiłaby zarówno integrację, koordynację, jak 
i ciągłość oraz kompleksowość udzielania świadczeń zdrowotnych.

Tadeusz Kopeć



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.92

Odpowiedź

Warszawa, 12.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłaniem oświadczenia Pana Senatora Tadeusza Kopcia z dnia 

07.12.2016 r. uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Szczegółowe zasady kwalifikacji szpitali do systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), którego utworzenie przewiduje 
procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych, zostaną określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia. Projekt tego rozporządzenia cały czas jest przedmiotem uzgodnień, 
a po przyjęciu ww. ustawy zostanie skierowany do konsultacji publicznych w ramach 
formalnego procesu legislacyjnego.

Zgodnie z aktualną roboczą wersją ww. rozporządzenia profil nefrologia został za-
liczony do profili kwalifikujących do poziomu szpitali III stopnia.

Jednocześnie zgodnie z tym projektem szpital zakwalifikowany do poziomu szpitali 
III stopnia będzie mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach wszystkich 
profili w zakresie leczenia szpitalnego, określonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 31d pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. w „rozporządzeniu koszykowym” 
dot. leczenia szpitalnego) – a więc również w zakresie dermatologii i wenerologii oraz 
geriatrii.

Ponadto szpitale należące do poziomu szpitali ogólnopolskich będą mogły udzielać 
świadczeń należących do wszystkich profili szpitalnych.

Dodatkowo projektowane rozporządzenie przewiduje, że szpitale zakwalifikowane 
do poziomu szpitali I lub II stopnia, realizujące profil choroby wewnętrzne, będą mogły 
udzielać również świadczeń z zakresu dermatologii i wenerologii oraz geriatrii, możli-
wych do realizacji na oddziale internistycznym.

Świadczenia należące do innych profili, które mogą być udzielane i rozliczane 
przez świadczeniodawcę mającego umowę z NFZ obejmującą profil/zakres choroby 
wewnętrzne, są szczegółowo określone w zarządzeniu Prezesa Funduszu dot. umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualny projekt omawianego rozporzą-
dzenia przewiduje możliwość udzielania przez szpitale III stopnia świadczeń nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwróciła się do mnie matka 10-letniego niepełnosprawnego dziecka z au-

tyzmem wysokofunkcjonującym, do niedawna uczęszczającego do Polskiej 
Szkoły w (…) w Irlandii. Dziecko przez wiele lat było uczniem tejże szkoły. 
Ostatnio zostało skreślone z listy uczniów szkoły z dnia na dzień, o czym 
dyrekcja szkoły poinformowała rodziców telefonicznie. Oficjalnym powodem 
skreślenia z listy uczniów był brak możliwości zapewnienia mu dodatkowe-
go nauczyciela.

Jak twierdzi matka dziecka, jedyną jego winą jest to, że jest dzieckiem 
autystycznym. Matka twierdzi także, że dyrektorka tejże szkoły robi wszyst-
ko, żeby pozbyć się niepełnosprawnych dzieci ze szkoły, często zmienia de-
cyzje, np. ustaliła z rodzicami dziecka, że na zmianę będą go pilnować na 
lekcjach, a po tygodniu usunęła dziecko ze szkoły, twierdząc, że nauczyciel 
nie wyraził zgody na ich obecność podczas zajęć.

Matka dziecka czuje się bardzo rozgoryczona całą sytuacją, wiele mówi 
się bowiem o pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom, promo-
wane są programy ułatwiające życie takim osobom. Nie może pogodzić się 
z dyskryminacją i brakiem dobrej woli ze strony szkoły. Jej dziecko pozba-
wione zostało możliwości nauki języka polskiego, a jest to jedyna polska 
szkoła w okolicy. Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edu-
kacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego 
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą. Szkołę współfinansuje również Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych poprzez Wydział Konsularny w Dublinie.

Bardzo proszę o przyjrzenie się całej sprawie i ewentualną interwencję.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 12 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

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

Waldemara Kraskę podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., 
dotyczące skreślenia z listy uczniów Polskiej Szkoły w (…) dziecka niepełnosprawnego.

Szanowny Panie Senatorze,
dziękuję Panu Senatorowi za przesłanie pisma dotyczącego ucznia ze zdiagnozo-

wanym autyzmem, któremu Polska Szkoła (...) w (…) prowadzona przez organizację 
(…), odmówiła kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/2017.

Jednocześnie wyjaśniam, że szkoły za granicą, w tym Polska Szkoła (…) w (…), 
prowadzone przez organizacje społeczne Polaków, nie podlegają polskim przepisom 
oświatowym, w tym dotyczącym nadzoru, kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli, 
podstaw programowych i planów nauczania.
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Pomimo tego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie nadzoruje szkół organi-
zacji Polaków, to w trosce o dobro uczniów polskich za granicą, podjęło interwencję 
w sprawie ww. ucznia. W piśmie z 8 grudnia 2016 r., Ministerstwo zwróciło się do Pani 
(…), dyrektor Szkoły w (…), z prośbą o umożliwienie uczniowi kontynuowania nauki 
w polskiej szkole, powołując się m.in. na zapisy znajdujące się na stronie interneto-
wej organizacji prowadzącej szkołę, w myśl których celem działalności Polskiej Szkoły 
w (…) jest (…) wspieranie rozwoju polskiej edukacji, zachowanie i wzmacnianie reli-
gijnej i patriotycznej świadomości, polskich tradycji, kultury wśród dzieci i młodzieży.

W odpowiedzi przesłanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 13 grudnia 
2016 r., Pani (…) stwierdziła m.in., że:

Uczeń (…) posiadający trudności w uczeniu i zachowaniu został skreślony z listy 
uczniów naszej szkoły z powodu braku możliwości zapewnienia mu bezpiecznego funk-
cjonowania na terenie naszej szkoły (a nie zdiagnozowanego autyzmu – jest to zasad-
nicza różnica). Nie możemy (…) zapewnić odpowiedniej opieki. Na tę chwilę nie mamy 
nauczyciela posiadającego kwalifikacje do pracy z dzieckiem wymagającym specjalnej 
opieki. Do tej pory (…) uczęszczał na zajęcia, ponieważ nauczanie w klasach począt-
kowych różni się od nauczania w klasie 4, gdzie uczniowie więcej czasu spędzają na 
pracy indywidualnej, a przerwy spędzają poza salą lekcyjną. Decyzja o wypisaniu (…) 
poprzedzona była licznymi staraniami mającymi na celu zapewnić dziecku możliwości 
nauki i pozostania w szkole (poszukiwania nauczyciela, rozmowa z rodzicami, obec-
ność taty na zajęciach). Nie odniosły one jednak zamierzonego efektu. W opinii Pani (…) 
podjęto wszelkie działania, (…) aby dziecko miało bieżący dostęp do edukacji w naszej 
szkole, a decyzja o skreśleniu ucznia została poprzedzona rozmową z prawnikiem 
i z rodzicami.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że szkoły organizacji Polaków za granicą po-
mimo tego, że nie są nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, objęte 
są wsparciem Ministerstwa. Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspo-
magania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przed-
miotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za gra-
nicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2015 r., poz. 1022), Ministerstwo 
realizuje następujące działania:

1) przekazuje niezbędne podręczniki i pomoce dydaktyczne służące temu nauczaniu

Zainteresowane szkoły organizacji Polaków realizujące zadania w zakresie 
wzmacniania tożsamości narodowej młodych Polaków zamieszkałych za gra-
nicą, wyposażane są w podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu 
języka polskiego i wiedzy o Polsce. Realizowane są wszystkie wnioski szkół po-
siadające akceptację polskich służb dyplomatycznych.
W 2016 r. zrealizowano 119 wniosków organizacji społecznych i innych podmio-
tów z 26 krajów przekazując 29 856 szt. podręczników i pomocy dydaktycznych 
oraz 6 217 szt. bezpłatnego podręcznika MEN, w tym do Irlandii, odpowiednio: 
5 062 i 1 054 szt. Polska Szkoła (…) w (…) w 2016 r. otrzymała 1 052 egzempla-
rze podręczników i innych materiałów dydaktycznych.
Ponadto, uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą nieodpłatnie korzystać z zaso-
bów podręcznika dostępnego na platformie www.wlaczpolske.pl, opracowanego 
w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą oraz dostępnego na stronie MEN: www.naszelementarz.men.gov.pl 
podręcznika Nasz elementarz – do klasy I szkoły podstawowej oraz podręczni-
ków dla klasy II i III szkoły podstawowej – Nasza szkoła. Nauczyciele i rodzice 
znajdą tu także materiały i wskazówki wspierające wielostronny rozwój dziec-
ka. Uczniowie przebywający za granicą mogą także korzystać z 62 e-podręczni-
ków przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, dostępnych na platfor-
mie www.epodreczniki.pl.

2) organizuje w kraju i za granicą doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą-
cych nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz in-
nych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą
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Pomoc metodyczna skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli szkół pro-
wadzonych przez organizacje Polaków, stowarzyszenia rodziców, parafie oraz 
nauczycieli pracujących w szkołach systemu oświaty kraju zamieszkania Po-
laków. Szkolenia sprzyjają podnoszeniu efektów nauczania w zakresie języka 
polskiego i kultury polskiej oraz upowszechnianiu wiedzy o Polsce. Odbywają 
się zarówno w Polsce, jak i za granicą, prowadzone są w trybie stacjonarnym 
oraz on-line.
W 2016 r. w szkoleniach zorganizowanych przez ORPEG uczestniczyło 1 263 na-
uczycieli z 33 krajów, z czego 124 to nauczyciele z Irlandii (w tym dwoje nauczy-
cieli Polskiej Szkoły (…) w (…)).
Ponadto, w 2016 r. w organizowanym w kraju i za granicą doskonaleniu zawo-
dowym nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geogra-
fii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za 
granicą wzięło udział 2 154 nauczycieli, w tym 196 z Irlandii, natomiast w sta-
żach językowo-przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez organizacje 
pozarządowe i uczelnie wzięło udział 487 nauczycieli, w tym 4 z Irlandii.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ 
Teresa Wargocka 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura zgłosiła się pani D.S., będąca samotną matką wycho-

wującą niepełnosprawne dziecko z autyzmem. Były mąż pani D., pomimo 
zasądzonych alimentów na dziecko i na matkę, nie wywiązuje się z obo-
wiązku ich płacenia, płaci nieregularnie, niewielkie kwoty. Na obecną chwilę 
zadłużenie z tytułu alimentów zaległych wynosi ok. 52 tysięcy zł.

Pani D. do niedawna dostawała wypłaty z funduszu alimentacyjnego, 
ale ponieważ przekroczyła dochody za ubiegły rok o kwotę 16,00 zł, wypłaty 
te zostały jej wstrzymane. W związku z tą sytuacją jej status materialny 
dramatycznie się pogorszył.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy nie 
należałoby zweryfikować kryterium dochodowego, szczególnie w przy-
padku osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dzieci. Często 
osoby te nie pracują zawodowo, właśnie ze względu na opiekę nad dzieć-
mi. Czy nie należałoby rozpatrywać takich przypadków indywidualnie 
i pozostawić jakiegoś marginesu na ewentualne podniesienie kryterium 
dochodowego, szczególnie dla osób o małych dochodach i trudnej sytuacji 
materialnej?

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 4 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 r. znak: BPS/043-31-723/16, 

dotyczące oświadczenia senatora Waldemara Kraski złożonego podczas 31. posiedze-
nia Senatu RP, w sprawie podniesienia kryterium dochodowego z funduszu alimenta-
cyjnego, uprzejmie informuję.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca szczególną uwagę na po-
trzebę ochrony praw osób niezdolnych do samodzielnego utrzymania oraz na ko-
nieczność odpowiedniego wsparcia takich osób, a w szczególności rodzin z dziećmi 
na utrzymaniu. Wypracowanie efektywnej i stabilnej polityki rodzinnej należy więc 
do najważniejszych kierunków działań Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
który realizuje i inicjuje szereg prac, które zmierzają do wzmocnienia i wsparcia 
polskich rodzin.

W szczególności należy wskazać program „Rodzina 500+”, który w powszechny 
i znaczący w sposób obejmuje wsparciem rodziców wychowujących dzieci w formie 
świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Należy pod-
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kreślić, że z powyższego wsparcia mogą skorzystać zarówno rodziny, które pobierają 
obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jak i rodziny, niespełniające kryte-
rium dochodowego uprawniającego do otrzymywania tych świadczeń.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega również wagę problemu 
jakim jest powszechność zjawiska niealimentacji i konieczność podjęcia szeregu dzia-
łań, nie tylko o charakterze legislacyjnym, zmierzających do przeciwdziałania temu 
zjawisku. W tym celu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało 
w październiku 2016 r. kampanię społeczną pod hasłem „Odpowiedzialny Rodzic Pła-
ci”, której celem jest nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem niealimenta-
cji i zachęcenie do płacenia alimentów.

Odnosząc się natomiast do uwag dotyczących egzekucji alimentów, uprzejmie in-
formuję, że egzekucja alimentów prowadzona jest przez komorników sądowych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.), oraz 
przepisów wykonawczych do tych ustaw i to od skuteczności działań komorników są-
dowych zależy przede wszystkim poziom egzekucji alimentów.

Powyższe przepisy, dotyczące kwestii egzekucji alimentów prowadzonej przez ko-
morników sądowych, jak również przepisy Kodeksu Karnego penalizujące zjawisko 
niealimentacji, należą do właściwości Ministra Sprawiedliwości (Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej nie sprawuje nadzoru nad komornikami sądowymi oraz 
nie dysponuje środkami mogącymi mieć wpływ na skuteczność i sposób prowadzenia 
przez komorników sądowych egzekucji orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń dotyczą-
cych alimentów).

Natomiast w ramach właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 
na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.), realizowane jest wsparcie mate-
rialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bez-
skuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (w szczególno-
ści kryterium dochodowe).

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosi 
725 zł netto, tj. po odliczeniu podatku należnego oraz składek na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe oraz zdrowotne, na osobę w rodzinie.

Wysokość ww. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego może ulec zmianie na podstawie art. 14 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, który stanowi, że Rada Ministrów, w drodze rozporządze-
nia, może podwyższać wysokość kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kry-
terium dochodowego uprawniającego do tego świadczenia, kierując się wysokością 
wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Należy podkreślić, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomimo zapisa-
nego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwrotnego charakte-
ru, w praktyce są świadczeniami finansowanymi z budżetu państwa, ponieważ stopa 
zwrotów tych świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest na niskim poziomie sku-
teczności i w 2015 r. wyniosła 13%. W 2015 roku na świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego wydatkowano z budżetu państwa 1 483 mln zł, podczas gdy dłużnicy zwró-
cili kwotę 193 mln zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane 
ze środków budżetu państwa nie jest obecnie możliwe skierowanie tej formy pomocy 
do wszystkich osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na 
bezskuteczność egzekucji i dlatego dostępność do tych świadczeń jest uwarunkowana 
między innymi koniecznością spełnienia kryterium dochodowego. W związku z powyż-
szym, uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone prace nad podwyższeniem 
lub zniesieniem ww. kryterium dochodowego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie, we współpracy z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, właściwym w sprawach przepisów dotyczących egzekucji orzeczeń 
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sądowych, w tym także egzekucji alimentów, analizowane są możliwości podjęcia 
działań o zakresie międzyresortowym, zmierzających do wypracowania nowych roz-
wiązań dotyczących problematyki niealimentacji, w tym również poprawy skuteczno-
ści egzekucji alimentów.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Bartosz Marczuk 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie przedstawiciel rodziców i opiekunów dzieci chorych 

na cukrzycę typu 1 z prośbą o pomoc w rozwiązaniu palącego problemu. 
Dotyczy on przyspieszenia decyzji o podjęciu refundacji systemu ciągłego 
monitorowania glikemii u najmłodszych dzieci.

W październiku ub.r. prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację 
dotyczącą CGM (system ciągłego monitorowania glikemii w cukrzycy). Do tej 
pory jednak nie zapadła decyzja o włączeniu CGM do koszyka świadczeń 
gwarantowanych.

Cukrzyca typu 1 jest chorobą nieuleczalną, bardzo niebezpieczną, często 
zagrażającą życiu. W Polsce choruje na nią prawie 10 tysięcy dzieci i mło-
dzieży poniżej osiemnastego roku życia. Ciągle są rejestrowane nowe przy-
padki zachorowań, szczególnie wśród małych dzieci – a w tych przypadkach 
leczenie jest wyjątkowo trudne ze względu na ograniczone możliwości komu-
nikowania się. Małe dzieci nie są w stanie przekazać informacji dotyczących 
niedocukrzeń, jedyną możliwością monitorowania poziomu cukru we krwi są 
częste kłucia palców dzieci i badanie poziomu cukru glukometrem.

Dzieci w naszym kraju mają dostęp do pomp insulinowych refundowa-
nych przez NFZ, pełne bezpieczeństwo gwarantuje im jednak sprzężony 
z pompami system CGM, który na bieżąco mierzy poziom cukru i wskazuje 
tendencje wzrostowe i spadkowe. Pozwala to na szybką reakcję i ochronę 
przed stanami zagrażającymi życiu.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przyspieszenie prac 
pozwalających włączyć do refundacji system ciągłego monitorowania glike-
mii w cukrzycy.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska

Odpowiedź

Warszawa, 2017.01.05

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Waldemara Kraskę podczas 

31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., przesłanym przy piśmie z dnia 
13 grudnia 2016 r. (BPS/043-31-724/16), uprzejmie informuję co następuje.

Minister Zdrowia podjął decyzję o zakwalifikowaniu świadczenia „System Ciągłe-
go Monitorowania Glikemii (CGM) u dzieci z cukrzycą”, jako świadczenia gwaranto-
wanego realizowanego w ramach świadczeń określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 357). Obecnie w resorcie 
zdrowia trwają prace nad przygotowaniem stosownych rozporządzeń. W najbliższych 
dniach zostanie przekazany do konsultacji projekt nowego rozporządzenia Ministra 
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Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, uwzględ-
niający przedmiotową zmianę oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia-
jący rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, wprowadzający zmianę dotyczącą objęcia finansowaniem sys-
temu ciągłego monitorowania glikemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, pozwolę sobie zapewnić, iż zaproponowane rozwią-
zania, w niedługim czasie, przyczynią się do poprawy jakości udzielanych świadczeń, 
poprzez lepszą kontrolę stężenia glukozy, ewentualne zapobieganie występowaniu hi-
poglikemii, a w konsekwencji przełożą się na poprawę jakości życia dzieci.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA ZDROWIA 
Podsekretarz Stanu 
Krzysztof Łanda
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Oświadczenie senatora Macieja Łuczaka

skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Stowarzysze-
nia Małej Energetyki Wiatrowej z postulatami dotyczącymi nowelizacji usta-
wy o OZE.

Wspomniane powyżej stowarzyszenie reprezentuje wyłącznie małych 
i średnich inwestorów zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Pro-
blem przede wszystkim polega na tym, że inwestycje, jakie wykonali, po-
wstały w większości przypadków ze środków z kredytów bankowych. In-
westorzy pozastawiali swoje aktywa po to, by otrzymać środki pieniężne na 
wykonanie inwestycji. Obecnie ich sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, 
co z kolei spowodowało, że popadli w problemy finansowe – przychody dra-
stycznie spadły do poziomu, który nie gwarantuje spłaty kredytów, nie mó-
wiąc o jakimkolwiek zysku.

W związku z powyższym przedstawili mi następujące postulaty, których 
uwzględnienie może pomóc im w tej trudnej sytuacji. 

Po pierwsze, inwestorzy uważają, że największym zagrożeniem dla ma-
łych i średnich wytwórców energii jest zniesienie w znowelizowanej ustawie 
o OZE z dnia 29 grudnia 2015 r. obowiązku odkupu całej wyprodukowanej 
energii po cenach ustalonych przez prezesa URE przez podmioty zobowiązane. 
Inwestorzy uważają, że przywrócenie tego obowiązku w przypadku wszyst-
kich instalacji przyłączonych do sieci do 15 kV znacznie poprawi ich ciężką 
sytuację. Małe podmioty nie są w stanie sprzedawać wytworzonej energii bez-
pośrednio na GE, a w starciu z potężnymi koncernami z góry są na straconej 
pozycji. Inwestorzy uważają, że wskazany obowiązek powinien istnieć przez 
15 lat od momentu uruchomienia inwestycji, co umożliwiłoby zwrot danej in-
westycji, spłatę zaciągniętych kredytów oraz stabilizację na rynku bankowym.

Po drugie, inwestorzy proszą o uregulowanie kwestii zielonych certy-
fikatów, a tym samym proponują wprowadzenie dla wszystkich instalacji 
przyłączonych do maksimum 15 kV stałą cenę za energię z OZE na poziomie 
250 zł netto za 1 MWh. Ponadto inwestorzy uważają, że cena ta powinna 
obowiązywać przez 15 lat od wprowadzenia pierwszej energii do sieci.

Biorąc pod uwagę powyższe postulaty, zwracam się z prośbą o ustosun-
kowanie się do przedstawionych przez stowarzyszenie problemów. Zrozu-
miała jest potrzeba modyfikacji pewnych elementów systemu, jednak małe 
przedsiębiorstwa tych zmian nie są w stanie udźwignąć i nie mogą przebić 
się na tle dużych koncernów.

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o uregulowanie zasad ustawy 
o OZE z dnia 25 grudnia tak, aby małe przedsiębiorstwa mogły samodzielnie 
utrzymać się na rynku.

Maciej Łuczak

Odpowiedź

Warszawa, 10.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
Minister Energii, odpowiadając na przekazane przez Panią Wicemarszałek Sena-

tu RP pismem z dnia 13 grudnia 2016 r., znak: BPS/043-31-725/10, oświadcze-
nie złożone przez senatora Pana Macieja Łuczaka na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 
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7 grudnia 2016 r. dotyczące postulatów Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej 
w zakresie nowelizacji ustawy o OZE i jej znaczenia dla energetyki wiatrowej, proszę 
o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na wstępie uprzejmie dziękuję za przekazanie do Ministerstwa Energii postulatów 
zawartych w oświadczeniu Senatora RP, Pana Macieja Łuczaka, odnoszących się do 
wytwórców reprezentowanych przez Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej.

Zważając na to, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Energii prowadzi stały dialog 
zarówno z obywatelami jak i przedstawicielami przedsiębiorstw w postaci licznych 
konsultacji. Głęboko wierzę, że spotkania te sprzyjają współpracy oraz prowadzą do 
rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii.

Na wstępie należy zauważyć, iż tzw. zielone certyfikaty oraz ich nadwyżka na ryn-
ku, spowodowana jest zbyt szybkim, w porównaniu do zakładanego w Krajowym pla-
nie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, tempem rozwoju odnawial-
nych źródeł energii. Rozwój OZE jest dotowany poprzez opłaty wnoszone przez użyt-
kowników energii elektrycznej i zbyt gwałtowny rozwój może przekroczyć możliwości 
nabywcze Polaków. W poprzednich latach, nadpodaż zielonych certyfikatów została 
spowodowana przez technologię spalania wielopaliwowego. Związane to było z niskimi 
kosztami uruchomienia, a zarazem wysokimi przychodami uzyskiwanymi z tej tech-
nologii. Niemniej jednak chciałbym poinformować, iż rozwiązania zawarte w ustawie 
o OZE skutecznie przyczyniły się do zmniejszenia zależności między spalaniem wielo-
paliwowym, a wzrostem nadpodaży zielonych certyfikatów.

Aktualnie to energetyka wiatrowa przyczynia się do wzrostu nadpodaży zielonych 
certyfikatów. Jej moc zainstalowana, sukcesywnie co rok zwiększała się odpowiednio 
o 880 MW w 2012 r., o 893 MW w 2013 r., o 444 MW w 2014 r., o 745 MW w 2015 r., 
a w pierwszych trzech kwartałach 2016 r., moc zainstalowana wzrosła o 1201 MW.

Podkreślenia wymaga fakt, iż resort energii nie ma w planach doraźnych działań 
zmierzających do zmniejszenia nadwyżki zielonych certyfikatów, gdyż w praktyce wy-
magałoby to dość poważnych interwencji w rynek. Niemniej jednak, zostały podjęte 
określone działania, których skutkiem może być zmniejszenie podaży zielonych cer-
tyfikatów. Tyczy się to zmniejszenia ilości świadectw pochodzenia w zakresie dużej 
energetyki wodnej i spalania wielopaliwowego. Jednym z działań podjętych w wyżej 
wymienionej sprawie jest również możliwość przejścia do systemu aukcyjnego insta-
lacji wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. 
w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (Dz. U. poz. 1846). 
Warto zaznaczyć, iż projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej 
ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać 
sprzedana w drodze aukcji na rok 2017 również zakłada przesunięcie określonego 
wolumenu energii z systemu tzw. zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego. To 
także wpłynie na zmniejszenie podaży świadectw pochodzenia.

Postulat traktujący o pozostawieniu obowiązku zakupu przez sprzedawcę zobo-
wiązanego energii wytworzonej w instalacjach OZE przyłączonych do sieci 15 kV ozna-
czałoby przywrócenie preferencji dla instalacji OZE większych niż 500 kW. Resort 
energii, biorąc pod uwagę stopień rozwoju OZE nie widzi potrzeby takiego wsparcia.

Co do postulatu związanego z ustaleniem propozycji zakupu energii elektrycznej 
po stałej cenie na poziomie 250 zł netto za 1 MWh i gwarancji tej ceny w okresie 15 ko-
lejnych lat, uprzejmie informuję, iż zakup energii elektrycznej w takim przypadku 
odbywa się po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym z poprzedniego kwartału, ogłaszanej przez Prezesa URE. Jest 
to rozwiązanie, które ustawodawca wprowadził w celu dostosowania sprzedaży do 
dynamicznych zmian cenowych konkurencyjnego rynku energetycznego. Biorąc pod 
uwagę ten określony rodzaj energetyki odnawialnej wydaje się, iż to rozwiązanie jest 
odpowiedniejsze niż z góry określona stała cena.

Warto też wspomnieć, iż w nowym aukcyjnym systemie wsparcia jest miejsce dla 
każdej technologii. Niemniej jednak promowane będzie wytwarzanie energii w sposób 
stabilny, dający gwarancję odbiorcom końcowym, że jej nie zabraknie. Z tego po-
wodu wprowadzone zostały rozwiązania, które promować będą również „współpracę” 
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różnych technologii OZE, gdzie dzięki synergii, energia wytwarzana będzie w sposób 
odzwierciedlający popyt. Powyższe oznacza możliwość współpracy np. turbiny wiatro-
wej, ogniwa fotowoltaicznego i biogazowni rolniczej, które będą się nawzajem uzupeł-
niać. Służyć temu będą klastry energii, które wprowadzone zostały do ustawy o OZE 
wraz z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2016 r., mają one na celu przede wszystkim 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w maksymalnie korzystny dla 
lokalnych społeczności i przedsiębiorców sposób. Klastry są też płaszczyzną do wspól-
nego działania przedsiębiorców, instytucji, samorządów i jednostek badawczo-rozwo-
jowych oraz konsumentów.

Formalnie, klastrem energii jest – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego 
mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badaw-
cze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia 
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub 
z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic 
jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po-
wiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu 
spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnopraw-
nym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

Istotną rolę w klastrze odgrywa Koordynator klastra energii. Jego zadaniem jest 
m.in. animowanie współpracy i reprezentowanie klastra energii w obrocie gospodar-
czym w zakresie realizowanych w klastrze projektów. Klaster może stanowić zatem 
dodatkową formułę kooperacji oraz prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych w Pol-
sce. To nowatorskie podejście, które ma na celu podbudzenie lokalnych społeczności, 
a także wykorzystanie dostrzeżonych synergii poprzez współdziałanie w wykorzysty-
waniu potencjału OZE na lokalne potrzeby.

Formuła klastra energii kierowana jest do bardzo szerokiego wachlarza interesa-
riuszy, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub cieplną, 
a więc właściwie do wszystkich.

Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej 
służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający 
uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjazny środowisku poprzez tworzenie 
optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających 
wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i poten-
cjału energetyki krajowej.

Klastry energii mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego, poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konku-
rencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Klastry energii mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich i dal-
szego ich rozwoju. Dzięki temu, tą metodą np. możliwe będzie osiągniecie wzrostu 
innowacyjności i budowy kapitału społecznego.

Obecnie przygotowywany jest pilotaż rozwiązań klastrowych, a zdobyte w tym 
działaniu doświadczenia pozwolą na lepszą integrację OZE z systemem energetycz-
nym, przy zapewnieniu adekwatnej rentowności dla działań gospodarczych.

Proszę Pana Senatora o pomoc w budowie zainteresowania taką formą współ-
działania.

Z poważaniem 
 
Krzysztof Tchórzewski
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Oświadczenie senatora Ryszarda Majera

skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Bartosza Marczuka

Uprzejmie informuję, że do mojego biura zwróciła się o pomoc p. I.S., któ-
ra jest matką 17-letniego dziecka niepełnosprawnego w stopniu znacznym. 
Osoba ta otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, które zostało przyznane do 
31.10.2018 r. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
Strona wskazuje, że składka na ubezpieczenie społeczne ma być opłacana 
do 14.05.2017 r., tj. do dnia upływu łącznie 25-letniego okresu (składkowego 
i nieskładkowego). Strona wskazuje, że w 2017 r. kończy 53 lata i z uwagi 
na wiek nie należy jej się emerytura ani żadne inne świadczenie. W sytuacji, 
gdy nadal pobiera ona świadczenie pielęgnacyjne, nie może się zarejestro-
wać jako bezrobotna.

W związku z tym wydaje się, że strona znalazła się w sytuacji, która 
pod względem prawnym wydaje się nader złożona. Stanowisko strony po-
twierdza przedłożona w moim biurze decyzja administracyjna wydana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wydana na podstawie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą załączam celem szczegółowego 
zapoznania się ze sprawą. Wydaje się, że decyzja nie nosi znamion niepra-
widłowości i wywód został przeprowadzony trafnie.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy nie powinna zostać 
dokonana korekta w ustawie o świadczeniach rodzinnych w celu wyelimino-
wania takich sytuacji.

Z poważaniem 
Ryszard Majer

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 12 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 13 grudnia 2016 r. znak: 

BPS/043-31-726/16 dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie załączonego tekstu 
oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Majera na 31. posiedzeniu Senatu 
w dniu 7 grudnia 2016 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), za osobę pobierającą 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio:

1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługu-
jących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r. 105

2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wy-
płacie zasiłków dla opiekunów – przez okres niezbędny do uzyskania 25-letnie-
go okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), (…).

Stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 
z późn. zm.), osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuń-
czy albo zasiłek dla opiekuna, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile nie podle-
gają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Odnosząc się do sytuacji pani I.S. zauważyć należy, że z załączonej decyzji z dnia 
19 lipca 2016 r. wynika, że przedmiotową decyzją Prezydent Miasta Częstochowy przy-
znał świadczenie pielęgnacyjne od 1 października 2015 r. do 31 października 2018 r., 
przy czym od 15 maja 2017 r. do 31 października 2018 r. odmówił Pani S. opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne z przedmiotowego tytułu, z uwagi na uzyskanie 
25-letniego okresu ubezpieczenia.

Z uzasadnienia decyzji wynika, że na podstawie pisma Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych nr OSB-807012 z dnia 15 maja 2013 r. ustalono, iż strona na dzień wska-
zany w piśmie udowodniła łącznie 21 lat, 0 miesięcy i 7 dni okresów składkowych 
i nieskładkowych, natomiast okresem pozostałym, niezbędnym do uzyskania okresu 
ubezpieczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, jest okres opłacania składek przez organ, wynoszący 48 miesięcy. W związ-
ku z powyższym ustalono okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Pani S. 
od dnia 1 października 2015 r. do dnia 14 maja 2017 r., tj. do dnia upływu łącznie 
25-letniego okresu (składkowego i nieskładkowego).

Dodatkowo wyjaśniam, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. 
przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego bez względu na wymiar 
udowodnionego okresu składkowego i nieskładkowego.

Wysokość emerytury zależna jest od podstawy jej obliczenia i średniego dalszego 
trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Podstawę 
obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględ-
nieniem waloryzacji składek zapisanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 grud-
nia 1998 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wy-
płata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Odnosząc się do wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych opiekunów osób 
niepełnosprawnych, należy wskazać, że określony aktualnie okres opłacania składek 
gwarantuje takim osobom prawo do świadczeń na poziomie co najmniej minimalnym. 
Taką gwarancję przewidują obowiązujące przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 887, z późn. zm.). W myśl treści art. 87 ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku 
gdy emerytura przysługująca z Funduszu, łącznie z okresową emeryturą kapitałową 
albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa niż najniższa emerytura, emerytu-
rę przysługującą z Funduszu podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń 
nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:

1) mężczyzna – osiągnął wymagany wiek emerytalny i ma okres składkowy i nie-
składkowy wynoszący co najmniej 25 lat,

2) kobieta – osiągnęła wymagany wiek emerytalny i ma okres składkowy i nie-
składkowy wynoszący aktualnie co najmniej 22 lata.

Ponadto, zgodnie z ust. 3 i 4 powołanego przepisu, w przypadku, gdy podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasił-
ku stałego z pomocy społecznej lub świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego określonego w przepisach o świadczeniach rodzinnych lub 
zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów, przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia 
w życie ustawy, dla celów podwyższenia emerytury nie stosuje się zasady, że mie-
siące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od 
podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, 
uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimal-
nego wynagrodzenia.
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Jednocześnie należy zauważyć, że z dniem 1 października 2017 r. wejdą zmiany 
związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Jedną z nich będzie przywrócenie wie-
ku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla 
mężczyzn. Skutkować to będzie również zmianą okresu opłacania składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta za osobę 
pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla 
opiekuna przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego 
i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczy-
znę, co zostało określone w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38).

Z wyrazami szacunku 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Marcin Zieleniecki
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Oświadczenie senatora Ryszarda Majera

skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbiety Bojanowskiej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób. Mogą być 
przyznane także osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, jed-
nak rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni 
nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Jak wynika z ostatnio przedstawionej informacji ministerstwa „Informacja 
o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015”, w roku 2015 z usług opiekuń-
czych i specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 93 tysiące 272 oso-
by, przy czym kwota wydatkowana na świadczenia z tego tytułu przez gminy 
wynosiła ponad 407 mln zł, ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzy-
stało 5 tysięcy 176 osób, a kwota świadczeń wynosiła prawie 16,5 mln zł. 
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi skorzystało 12 tysięcy 916 osób, przy czym liczba świadczeń wynosiła 
3 mln 960 tysięcy 436, a kwota świadczeń 86 mln 180 tysięcy 486 zł. Ponadto 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone 
w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy.

W nawiązaniu do powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o informa-
cje, jak wygląda zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych usług opiekuńczych z podziałem na województwa w odniesieniu do 
ostatnich trzech lat: 2013, 2014, 2015 (chodzi o liczbę korzystających i o wy-
sokość środków finansowych). Czy nadal mamy do czynienia z samorząda-
mi gminnymi, które nie realizują usług opiekuńczych w ogóle, czy też zasięg 
realizowanych usług jest taki, że każda osoba starsza ma do nich dostęp?

Z poważaniem 
Ryszard Majer

Odpowiedź

Warszawa, 13.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Ryszarda Majera złożonym podczas 

31. posiedzenia Senatu RP, w sprawie dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych usług opiekuńczych z podziałem na województwa w odniesieniu do lat: 2013, 
2014, 2015, uprzejmie informuję.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miej-
scu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu za-
mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej realizowanym przez gminę. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
mogą być także realizowane w ośrodku wsparcia.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ośrodek 
pomocy społecznej może zlecić realizację tego zadania organizacjom pozarządowym, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
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żytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej 
ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Do zlecania zadań 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.

Stosownie do prośby Pana Senatora Ryszarda Majera, zawartej w oświadczeniu, 
przekazuję w załączeniu dane statystyczne dotyczące usług opiekuńczych i specjali-
stycznych usług opiekuńczych w latach 2013, 2014 i 2015 z podziałem na wojewódz-
twa. Dane te uwzględniają liczbę osób korzystających z usług i wysokość środków 
finansowych za usługi. Zestawienie danych zostało sporządzone na podstawie spra-
wozdania MPiPS-03.

Z wymienionego sprawozdania wynika, że w skali kraju systematycznie rośnie 
liczba osób, którym decyzją przyznano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze. Rosną też kwoty za udzielone usługi. Świadczy to o rosnącym zapotrze-
bowaniu na tę formę pomocy i stałym jej rozwoju.

W latach 2013–2014–2015 nastąpił wzrost liczby świadczeniobiorców specjali-
stycznych usług opiekuńczych od 4 191 osób w roku 2013, do 4 410 osób w roku 
2014 oraz do 5 176 osób w roku 2015. W tym okresie kwoty świadczeń z tytułu spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły: w 2013 r. – 13 805 642 zł, w 2014 r. 
– 14 683 730 zł i w 2015 r. – 16 404 273 zł.

Z usług opiekuńczych w wymienionym wyżej okresie korzystało: 86 967 osób 
w 2013 r., 88 880 osób w 2014 r. i 93 272 osoby w 2015 r. Kwoty świadczeń z tego 
tytułu wyniosły: 370 800 615 zł w 2013 r., 385 591 587 zł w 2014 r. i 407 071 590 zł 
w 2015 r.

Na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 ustalono, że są gminy, w któ-
rych decyzją nie przyznano usług opiekuńczych żadnej osobie. W 2013 r. takich gmin 
było 820, w 2014 r. – 809, a w 2015 r. – 785. Dane statystyczne, którymi dysponuje 
MRPiPS, nie odnoszą się do powodów nieprzyznawania usług opiekuńczych w gminie. 
Zdaniem MRPiPS, powodem może być brak zainteresowania mieszkańców tą formą 
pomocy, brak odpowiedniej kadry do świadczenia takich usług, przyznawanie innych 
form pomocy, adekwatnych do sytuacji, w miejsce świadczenia usług opiekuńczych, 
np. kierowanie do dziennego ośrodka wsparcia, przyznawanie zasiłków celowych na 
zakup usługi, kierowanie do domu pomocy społecznej.

Każda gmina, w której z rozeznanych potrzeb wynika, że na jej terenie istnieje za-
potrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuń-
czych, jest obowiązana takie usługi zorganizować w ramach zadań własnych, a jeżeli 
dotyczy to zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, wówczas w ramach zadań zleconych.

Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej następuje w formie decyzji admini-
stracyjnej. Ośrodek pomocy społecznej rozpatrując wniosek o świadczenie, bierze pod 
uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Ustaleniu sytuacji osób i rodzin korzystających 
lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej służy rodzinny wywiad śro-
dowiskowy.

Osoby starsze, które spełniają przesłanki ustawowe do przyznania usług opie-
kuńczych mogą wystąpić z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie 
takiej pomocy. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich 
zakres, okres i miejsce świadczenia. Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją od-
mowną w sprawie przyznania usług opiekuńczych, ma prawo złożyć odwołanie do 
samorządowego kolegium odwoławczego.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Bojanowska
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Oświadczenie senatora Mariana Poślednika

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wieloma pytaniami mieszkańców oraz samorządowców z moje-

go okręgu wyborczego, odnoszącymi się do problemów komunikacyjnych, w tym 
do połączeń kolejowych na trasie Leszno – Warszawa, zwracam się z prośbą 
o ustosunkowanie się do problemu poruszanego przez zainteresowane strony.

W roku 2014, gdy zostały wprowadzone połączenia kategorii premium 
na trasie Wrocław – Warszawa, zarówno mieszkańcy Leszna, jak i miesz-
kańcy subregionu dolnośląsko-wielkopolsko-lubuskiego utracili bezpośred-
nie połączenie kolejowe ze stolicą Polski.

Utrudnienia spowodowane budową drogi ekspresowej S5 nie są rekom-
pensowane przez transport publiczny finansowany z budżetu państwa, do 
którego zaliczany jest przewoźnik PKP Intercity. Zarówno w obowiązującym 
rozkładzie jazdy, jak i w nowym, który wejdzie w życie 11 grudnia 2016 r., 
mieszkańcy nie mają odpowiednich połączeń kolejowych (bezpośrednich lub 
przesiadkowych), m.in. do stolicy.

Oferowane połączenia nie spełniają oczekiwań mieszkańców, gdyż ko-
rzystanie z nich wiąże się z długim oczekiwaniem na przesiadkę w Poznaniu 
bądź z koniecznością wybierania kilku przewoźników, co ewidentnie podno-
si koszty podróży.

Czy Pan Minister nie uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby urucho-
mienie połączenia ekonomicznego na trasie Wrocław – Leszno – Warszawa, 
tym bardziej że z dodatkowych pociągów pasażerskich na odcinku Wrocław 
– Rawicz – Leszno – Kościan – Poznań w relacji powrotnej będą mogli korzy-
stać mieszkańcy trzech regionów?

Czy Pan Minister zgodzi się z tym, że zasadne byłoby wpisanie miasta 
Leszna w plany rozwoju sieci kolei aglomeracyjnej, tak aby z chwilą jej powsta-
nia swoim zasięgiem objęła miasto Leszno, a co za tym idzie, także mieszkań-
ców powiatu leszczyńskiego, aglomeracji leszczyńskiej i powiatów ościennych, 
dla których stacja w Lesznie jest naturalnym węzłem przesiadkowym?

Czy ministerstwo podejmie kroki w celu rozwiązania wymienionych pro-
blemów, aby ułatwić mieszkańcom regionu leszczyńskiego dogodne połącze-
nia komunikacyjne na trasie Leszno – Warszawa?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Odpowiedź

Warszawa, 22 grudnia 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Mariana Poślednika na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie problemów komunika-
cyjnych, w tym połączeń kolejowych na trasie Leszno – Warszawa, uprzejmie proszę 
o przyjęcie poniższych informacji.

Rezygnacja z połączeń bezpośrednich na trasie Wrocław – Leszno – Warszawa 
związana była ze skierowaniem pociągów relacji Wrocław – Warszawa trasą przez 
Opole, Częstochowę Stradom oraz CMK, która to zapewnia znacznie atrakcyjniejszy 
czas przejazdu. Główną intencją połączenia, ze względu na potencjał przewozowy 
Wrocławia i Leszna, jest zagwarantowanie bezpośredniego przejazdu w relacji między-
wojewódzkiej Wrocław – Warszawa, a nie Leszno – Warszawa. Dodatkowym powodem 
rezygnacji z połączenia Wrocław – Warszawa przez Leszno, Poznań było nasilenie prac 
modernizacyjnych na linii 271 i związane z tym wydłużenie czasu przejazdu.

Informuję, że w rocznym rozkładzie jazdy edycji 2016/2017 (analogicznie jak 
w rozkładzie jazdy 2015/2016) PKP Intercity SA (dalej: „Spółka”) nie zaplanowała uru-
chomienia bezpośredniego połączenia kolejowego we wnioskowanej relacji, jednakże 
rozpatrywana jest możliwość uruchomienia połączenia Leszna z Warszawą przez Po-
znań w ramach korekty rozkładu jazdy 2016/2017 od 11 czerwca 2017 r.

Obsługa relacji Leszno – Warszawa przez Poznań możliwa byłaby poprzez wydłu-
żenie pociągu TLK 71150/1 i 17150/1 „Warta” relacji Poznań Główny – Warszawa 
Wschodnia – Poznań Główny. Należy mieć jednak na względzie zbieżność terminu 
z rozpoczynającą się przerwą w ruchu na linii kolejowej nr 3 i związane z tym wydłuże-
nie czasu przejazdu o około godzinę w związku z planowanym kursowaniem pociągów 
drogą okrężną przez Gniezno, Inowrocław Rąbinek. Dlatego też rozwiązanie polegające 
na zapewnieniu bezpośredniego połączenia Leszna z Warszawą wydaje się zasadne 
dopiero po zakończeniu prac na linii kolejowej nr 3.

Podkreślam, że ostateczny kształt oferty przewozowej zależy przede wszystkim od 
wysokości dofinansowania, które przewoźnik może otrzymać w danym roku z budże-
tu państwa. Są to środki, które minister właściwy do spraw transportu przekazuje 
w celu pokrycia różnicy pomiędzy kosztami kursowania pociągów i przychodami ze 
sprzedaży biletów.

Informuję, że kwota dotacji przewidziana na rok 2017 nie pozwoli na zaspokojenie 
wszystkich potencjalnych potrzeb przewozowych, zaś Minister jako zamawiający nie 
może zlecić takiej liczby połączeń, której nie będzie w stanie w danym roku dofinan-
sować. Nie może on również zobowiązać przewoźnika do świadczenia usług poniżej 
rzeczywistych kosztów ich realizacji. Tym samym należy stwierdzić, że możliwości 
rozbudowy istniejącej oferty przewozowej są ograniczone.

W związku z powyższym Spółka przeprowadzi analizę czy wyniki finansowe w przy-
padku wydłużenia relacji TLK „Warta” nie będą skutkować koniecznością zwiększenia 
dofinansowania w ramach umowy o świadczenie usług publicznych.

W załączeniu przesyłam szacunkową analizę kosztu uruchomienia wnioskowanego 
połączenia w oparciu o średni koszt dla kategorii TLK w roku 2016 (dane: I–IX 2016). 
Niemniej jednak zaznaczam, że ze względu na skumulowanie poniższych czynników:

∙ braku od 2 lat połączenia na trasie Wrocław – Poznań – Warszawa;
∙ wpływu modernizacji linii kolejowej nr 3,
wyznaczenie w sposób wiarygodny szacunkowej wielkości potoku pasażerskiego, 

a wtórnie prognozowanego przychodu jest niezwykle trudne.
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Istotny aspekt dla wydłużenia relacji pociągu TLK „Warta” może stanowić rów-
nież planowany od 2018 roku kolejny etap modernizacji linii kolejowej nr 271 na 
odcinku Czempiń – Rawicz, który może wywrzeć wpływ na parametry przedmioto-
wego połączenia.

W zakresie planów rozwoju sieci kolei aglomeracyjnej oraz uwzględnieniu w nich 
Leszna informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) rów-
nież samorządy województw mają możliwość zamawiania i dotowania przewozów 
międzywojewódzkich, jeśli uznają, że uruchomienie pociągów na danej trasie jest 
istotne z uwagi na potrzeby transportowe lokalnej społeczności. Organizatorem pu-
blicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów międzywojewódzkich, zgod-
nie z powyższymi przepisami, jest województwo właściwe ze względu na najdłuższy 
odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z wojewódz-
twami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej, albo sieci ko-
munikacyjnej.

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

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Andrzej Bittel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza

skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przestrzega-
nie kodeksu pracy przez pracodawców. Poniżej uzasadnienie.

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy reguluje ustawa o Państwowej 
Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. Realizacja zadań, jakie posta-
wiono tej instytucji w art. 10 wyżej wymienionej ustawy, jest jednak utrud-
niona. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w dziale XIII 
dotyczącym odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracow-
nika ustalono kary grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy zł. Nie ulega wątpli-
wości, że dla dużej firmy grzywna tej wysokości nie stanowi problemu oraz 
na pewno nie wpłynie na poprawę przestrzegania kodeksu pracy. W moim 
odczuciu maksymalna wysokość grzywny powinna zostać podwyższona. 
Tego typu działanie miałoby na celu zmuszenie do przestrzegania przepi-
sów prawa pracy.

Z wiedzy, którą posiadam, wynika, iż nieustannie przekracza się liczbę 
godzin nadliczbowych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy. 
Chciałbym również zwrócić uwagę na niskie wynagrodzenia inspektorów, 
które mogą skłonić do łapówkarstwa, spoufalania sią i pomijania wykrytych 
nieprawidłowości. Wzrost wynagrodzeń będzie niósł za sobą poprawę jako-
ści kontroli.

W związku z powyższym uważam, że należy rozważyć podniesienie wy-
sokości kary grzywny dla pracodawcy, w przypadku którego stwierdzono 
nieprawidłowości, oraz zwiększenie nakładów finansowych na wynagro-
dzenia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Z wyrazami szacunku 
Krystian Probierz

Stanowisko 
MINISTRA RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 12 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem senatora Krystiana Probierza w sprawie 

przestrzegania Kodeksu pracy przez pracodawców, zwracam się z uprzejmą prośbą 
o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych infor-
macji od Ministra Sprawiedliwości, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Głównego In-
spektora Pracy, przedmiotowa odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Z poważaniem 
 
MINISTER 
z up. Stanisław Szwed 
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 24 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Krystiana Probierza na 

31. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., przekazanym przy piśmie z dnia 
10 sierpnia br., znak: BPS/043-31-729/16, uprzejmie informuję, że w obecnym sta-
nie prawnym górna granica kary grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracow-
nika nakładanej przez inspektorów pracy w postępowaniu (trybie) mandatowym wy-
nosi 2 tys. złotych. Przy czym, jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch 
lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie (tzw. recydywa), inspektor pracy 
może w ww. trybie nałożyć na sprawcę grzywnę w wysokości do 5 tys. zł (art. 96 §1a 
pkt 1 i §1b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Natomiast górna granica kary grzywny, którą może nałożyć sąd za wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy, wynosi 30 tys. zł (art. 281 
– Kodeksu pracy).

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Głównego Inspektora Pracy w 2016 r. 
w związku z ujawnionymi wykroczeniami przeciwko prawom osób wykonujących pra-
cę zarobkową inspektorzy pracy nałożyli 15,9 tys. kar grzywny w drodze mandatów 
karnych na łączną kwotę 19 mln zł (średnia wysokość grzywny wyniosła 1,2 tys. zł). 
Ponadto inspektorzy pracy skierowali do sądów ponad 3 tys. wniosków o ukaranie. 
Według stanu na dzień 16 stycznia br. sądy ukarały prawie 2,4 tys. osób, orzekając 
kary grzywny w łącznej wysokości 5,8 mln zł (średnia wysokość grzywny wymierzonej 
przez sądy wyniosła 2,4 tys. zł).

Różnica w średniej wysokości kary grzywny nakładanej przez inspektorów pracy 
oraz przez sądy (tj. między kwotą 1,2 tys. zł, a kwotą 2,4 tys. zł) jest stosunkowo nie-
wielka. Co więcej z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika również, że sądy bar-
dzo rzadko orzekają kary grzywny w maksymalnej wysokości. Przykładowo w 2016 r. 
nie odnotowano takiego przypadku.

Zatem w sytuacji, w której sądy w swojej praktyce orzeczniczej prawie w ogóle nie 
korzystają z możliwości nakładania kar grzywny w obecnie przewidzianej w Kodeksie 
pracy maksymalnej ich wysokości trudno byłoby, w mojej ocenie, uznać za zasadne 
podniesienie górnej granicy kar grzywny za przewidziane w Kodeksie pracy wykrocze-
nia przeciwko prawom pracowników.

Z drugiej jednak strony sytuacja, w której średnia wysokość kar grzywny za wy-
kroczenia przeciwko prawom pracowników orzekanej w postępowaniach sądowych 
tak znacząco odbiega od, przewidzianej w Kodeksie pracy, maksymalnej ich wysoko-
ści może rodzić pewne wątpliwości co do skuteczności tego narzędzia w dyscyplino-
waniu dużych i bardzo dużych (znajdujących się w dobrej kondycji finansowej) przed-
siębiorstw do przestrzegania obowiązującego prawa. Jest to jednak nie tyle problem 
wysokości ustawowego zagrożenia karą, ile kwestia praktycznego stosowania przepi-
sów prawa przez niezawisłe sądy.

Odnośnie do podniesionej w oświadczeniu kwestii zwiększenia nakładów finan-
sowych na wynagrodzenia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, właściwy do zaj-
mowania stanowiska w tym zakresie, Minister Rozwoju i Finansów poinformował, że 
„zgodnie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
Minister Finansów włącza (bez weryfikacji) do projektu ustawy budżetowej docho-
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dy i wydatki jednostek pozarządowych, w tym również Państwowej Inspekcji Pracy. 
Ewentualnych zmian zaplanowanych przez Głównego Inspektora Pracy wydatków do-
konuje Parlament RP w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej.

Zatem w rządowych projektach ustaw budżetowych wydatki w części 12 – „Pań-
stwowa Inspekcja Pracy” planowane są w kwotach przedkładanych przez Głównego 
Inspektora Pracy, natomiast wszelkie zmiany wysokości tych wydatków następują 
w trakcie prac parlamentarnych.

Należy jednak zauważyć, że budżety Państwowej Inspekcji Pracy traktowane były 
priorytetowo i stanowiły wyjątki od ogólnie przyjętych zasad.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reali-
zacją ustawy budżetowej, w art. 14 ust. 2 pkt 6 lit. e ujęte zostały dodatkowe środki 
na wynagrodzenia w wysokości 2,5 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2016 fundusz wynagrodzeń w jednostkach rządo-
wych, co do zasady, wzrósł o 5%, natomiast w Państwowej Inspekcji o ponad 8%, a na 
2017 rok o ponad 10% (w jednostkach rządowych o 1,3%)”.

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

Z poważaniem 
 
SEKRETARZ STANU 
Stanisław Szwed
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza

skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Dotyczy stosowania komunalnych osadów ściekowych.
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w zakresie uporządkowania 

gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi.
Obowiązujące przepisy zabraniają stosowania komunalnych osadów 

ściekowych do celów rolnych poza obszarem województwa, na którym zo-
stały wytworzone. W województwie śląskim powierzchnia gruntów jest sto-
sunkowo mała w odniesieniu do dużej ilości wytwarzanych osadów ścieko-
wych. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych powoduje wiele kon-
fliktów i jest przyczyną stałych interwencji związanych z uciążliwym dla 
mieszkańców odorem.

Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów 
ściekowych na gruntach rolnych spoczywa na wytwórcy osadów, z kolei 
władający gruntami, na których stosowane są komunalne osady ściekowe, 
są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpa-
dów. To niedopatrzenie w przepisach powoduje nadużycia i nie daje woje-
wódzkim inspektoratom ochrony środowiska możliwości podjęcia odpowied-
nich działań. Inspektoraty mogą podejmować działania kontrolne jedynie 
u wytwórcy osadów.

Nie można ograniczyć procesu stosowania komunalnych osadów ścieko-
wych na polach uprawnych, ponieważ brakuje podstaw do podjęcia działań 
w tym zakresie, gdyż taki sposób wykorzystywania osadów został dopusz-
czony w obowiązujących przepisach prawnych.

W 2013 r. w sołectwie Świbie w gminie Wielowieś przeprowadzono kon-
trolę, w wyniku której ustalono, że na 2 działkach znacznie przekroczono 
dopuszczalną dawkę osadów ściekowych. Brak było jednak podstaw praw-
nych do wyciągnięcia konsekwencji. Proceder nieograniczonego przewozu 
ogromnej ilości komunalnych osadów ściekowych na teren gminy Wielowieś 
oraz gmin sąsiednich trwa nadal.

W osadach ściekowych stwierdzono występowanie zanieczyszczeń 
w postaci WWA. Zanieczyszczenia klasyfikowane są jako niebezpieczne, 
jednak nie figurują w obowiązujących przepisach.

Ponadto obowiązujące przepisy prawne nie dają podstaw do podjęcia 
przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska bardziej radykalnych 
środków dyscyplinujących.

Z poważaniem 
Krystian Probierz



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r. 119

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Warszawa, 10.01.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem senatora, Pana Krystiana Probierza złożonym podczas 

31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., dotyczącym stosowania komu-
nalnych osadów ściekowych, uprzejmie informuję co następuje.

Odnosząc się do prośby o podjęcie działań w zakresie uporządkowania gospodarki 
komunalnymi osadami ściekowymi, należy podkreślić, że kwestie odzysku komunal-
nych osadów ściekowych, który polega na ich stosowaniu na powierzchni ziemi lub 
wprowadzania ich do gleby regulują przepisy art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 257). Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach 
jedynie w przypadku spełniania wymogów określonych w ww. przepisach, które mają 
zagwarantować ich wykorzystanie w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz 
środowiska.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zakazu stosowania komunalnych osadów 
ściekowych poza obszarem województwa, należy podkreślić, że zgodnie z art. 20 ust. 3 
pkt 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 1243, 
z późn. zm.), zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych, poza obsza-
rem województwa, na którym zostały wytworzone. Niemniej jednak, przepis art. 20 
ust. 5 ustawy o odpadach, przewiduje pewne odstępstwo, zgodnie z którym, komu-
nalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, 
na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do 
miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż 
odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

Nawiązując do pytania dotyczącego odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie 
komunalnych osadów ściekowych, należy poinformować, że zgodnie z art. 96 ust. 2 
ustawy o odpadach komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowa-
nia przez wytwórcę tych osadów wyłącznie władającemu powierzchnią ziemi. Przepis 
ten ogranicza zakres osób uprawnionych do odbioru i stosowania komunalnych osa-
dów ściekowych. Stąd też, przekazywanie komunalnych osadów ściekowych przez wy-
twórcę podmiotowi zajmującemu się stosowaniem komunalnych osadów ściekowych 
w rolnictwie, który nie jest władającym powierzchnią ziemi, jest niezgodne z wymaga-
niami określonymi w art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach prowadzenie przetwarza-
nia odpadów (w tym odzysku) wymaga uzyskania zezwolenia. Zauważyć wprawdzie 
należy, iż art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach zwalnia z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów osobę władającą powierzchnią ziemi, na której 
są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 
pkt 1–3 tej ustawy. Co więcej, art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o odpadach zwalnia 
osobę władającą powierzchnią ziemi, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3, z obo-
wiązku wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami. Jednakże, ustawa o odpadach nie zwalnia z obowiązku 
uzyskania tego zezwolenia wytwórcy komunalnych osadów ściekowych, jednocześnie 
podkreślając (art. 96 ust. 3 ustawy o odpadach), iż odpowiedzialność za prawidłowe 
stosowanie komunalnych osadów ściekowych spoczywa na wytwórcy tych osadów. 
Należy zauważyć także, że zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach to na wy-
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twórcy spoczywa obowiązek badania osadów ściekowych oraz gruntów, na których 
mają być zastosowane. Również wytwórca odpowiada za przekazanie władającemu 
powierzchnią ziemi informacji o dawkach osadu (art. 96 ust. 7 nowej ustawy o odpa-
dach). Zatem to wytwórca komunalnych osadów ściekowych wykonuje szereg czynno-
ści związanych z odzyskiem tego odpadu na powierzchni ziemi, odgrywając kluczową 
rolę przy określeniu warunków tego odzysku. W świetle obowiązujących przepisów 
wynikających z ustawy o odpadach, ktokolwiek dokonuje czynności polegających na 
przetwarzaniu odpadów powinien je prowadzić w oparciu o stosowne zezwolenie na 
przetwarzane (w tym odzysk).

Dodatkowo w przedmiotowej sprawie może znaleźć zastosowanie ustawa z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926), zwana dalej „ustawą szkodową”, 
w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku w powierzchni ziemi, spowodo-
wane odzyskiem polegającym na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych, przez 
co należy rozumieć rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do 
gleby. Jedną z podstawowych przesłanek do zastosowania ustawy szkodowej jest bo-
wiem możliwość spowodowania bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 
szkody w środowisku w powierzchni ziemi przez działalność podmiotu korzystającego 
ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy szkodowej do działalności stwarzającej ryzyko 
szkody w środowisku zalicza się obecnie m.in., z zakresu ustawy o odpadach:

∙ zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia,
∙ działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym 

mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy.
Podsumowując stwierdzić należy, iż wytwórca komunalnych osadów ściekowych 

obowiązany do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 
ust. 1 ustawy o odpadach prowadzi działalność mieszczącą się w katalogu działalno-
ści stwarzającej ryzyko szkody w środowisku (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy szkodowej).

Nawiązując do kwestii braku podstaw prawnych do podejmowania przez woje-
wódzkich inspektorów ochrony środowiska działań kontrolnych w miejscach, gdzie 
stosowane są komunalne osady ściekowe, należy poinformować, że w celu zapobiega-
nia nieprawidłowościom podczas stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz 
zapewnieniu większej, niż wynikało to z poprzednio obowiązującej ustawy o odpa-
dach, kontroli nad stosowaniem komunalnych osadów, w art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadzono przepis, zgodnie z którym wytwórca ko-
munalnych osadów ściekowych przed ich zastosowaniem we wskazanych celach jest 
obowiązany powiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze 
przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której osady te mają 
być stosowane, co najmniej 7 dni przed przekazaniem. Powiadomienie powinno za-
wierać wskazanie władającego powierzchnią ziemi, jak również numerów ewidencyj-
nych działek, na których te osady mają zostać stosowane. Jednocześnie władający po-
wierzchnią ziemi zobowiązany jest do przechowywania dokumentu ewidencji odpadów 
– karty przekazania odpadów, przez okres 5 lat, od dnia zastosowania komunalnych 
osadów ściekowych. Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach, przekazywanie komunalnych osadów ściekowych do 
stosowania władającemu powierzchnią ziemi przez każdy inny podmiot, który nie jest 
wytwórcą tych osadów stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu bądź grzywny. 
Dodatkowo, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na władającego powierzch-
nią ziemi został nałożony obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów.

Ponadto, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych, określono maksymalny czas, jaki może upłynąć 
pomiędzy przywozem osadów na nieruchomość gruntową, a wprowadzeniem ich do 
gruntu. Komunalne osady ściekowe muszą być przykryte lub wymieszane z glebą za 
pomocą narzędzi uprawowych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu. 
Powyższy przepis w szczególności ma zastosowanie przy kontrolach rolniczego za-
gospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych prowadzonych 
przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
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Odnosząc się do kwestii pominięcia w obowiązujących przepisach prawnych za-
nieczyszczeń w postaci WWA, klasyfikowanych jako niebezpieczne, pragnę wyjaśnić, 
że kwestia ta została już uregulowana. Warunkiem stosowania komunalnych osadów 
ściekowych jest m.in. dotrzymanie parametrów jakościowych osadów oraz gleby okreś- 
lonych w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych, komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, jeżeli sto-
sowanie tych osadów nie powoduje pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych, w szczególności szkody w środowisku w rozumieniu 
ustawy szkodowej.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 6 pkt 11 ustawy szkodowej, poprzez szkodę 
w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elemen-
tów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spo-
wodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot 
korzystający ze środowiska m.in. w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanie-
czyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku zostały określone w rozporządze-
niu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środo-
wisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1399). Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku 
w powierzchni ziemi jest zmiana lub zmiany powodujące mierzalny skutek w postaci 
przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie 
lub w ziemi, o których mowa w art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903 i 1250).

Ocenę wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi prowadzi się za-
tem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). Przedmiotowe rozporządzenie określa m.in. substan-
cje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich do-
puszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane 
dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu 
o sposób ich użytkowania. Na liście substancji powodujących ryzyko określonych 
w zał. nr 1 do rozporządzenia znajduje się m.in. grupa wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych (WWA): naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, di-
benzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo-
(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren. Podsumowując, należy stwierdzić, że w obecnie 
obowiązujących przepisach problem zanieczyszczenia powierzchni ziemi związkami 
WWA został już uregulowany.

Z poważaniem 
 
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
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Oświadczenie senator Jadwigi Rotnickiej

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

oraz do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Z rosnącym niepokojem obserwuję dyskusje, które dotyczą projektu re-

formy szkolnej zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za-
skakuje tempo dokonywania zmian, a zwłaszcza czas poświęcony na kon-
sultacje społeczne. Zadziwiające jest także to, że do tej pory rezultaty tych 
dyskusji nie zostały przedstawiane opinii publicznej. Komentarze rodziców, 
samorządowców i ekspertów pozostają bez odpowiedzi. Nie wystarczy po-
wiedzieć, że proponowane rozwiązania są przemyślane, skonsultowane 
i policzone – należy zmierzyć się w publicznej debacie z podnoszonymi ar-
gumentami, które docierają również do parlamentarzystów, w tym do mnie, 
jako senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Moją szczególną troskę budzą opinie środowisk rodzicielskich związane 
z reformą systemu oświaty w zakresie ogólnokształcących szkół artystycz-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem placówek muzycznych. Informacje 
napływające z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazują 
na pozostanie przy dotychczasowym systemie 6-letnich szkół muzycznych 
pierwszego stopnia. Motywuje się tę decyzję położeniem nacisku na zawo-
dowe kształcenie muzyczne. Niepokoi stanowisko resortu, że chce on zadbać 
przede wszystkim o uczniów najbardziej uzdolnionych, którzy w przyszłości 
z większym powodzeniem będą mogli ubiegać się o kierunkowe kształcenie 
w uczelniach artystycznych oraz rywalizować w krajowych i międzynarodo-
wych konkursach wykonawczych.

Dziecko 13-letnie nie może być oceniane pod kątem przydatności dla 
uczelni wyższej, a tym bardziej nie może być od początku kwalifikowane 
jako przyszły zawodowy muzyk. Wielokrotnie miałam okazję obserwowania 
dzieci zdradzających ogromny potencjał muzyczny, które kończyły naukę 
gry na instrumentach jeszcze w trakcie trwania szkoły podstawowej czy też 
wraz z jej ukończeniem. Ponadto wielokrotnie mogłam obserwować uczniów 
o początkowo niewielkich rokowaniach, którzy rozwijali swój talent wraz 
z kolejnymi latami kształcenia.

Szczególnie niepokoi fakt, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego nie zauważa problemu w przejściu dziecka po 6 klasie ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej pierwszego stopnia do 7 klasy rejonowej szkoły podsta-
wowej. Likwidacja gimnazjów i brak możliwości kontynuowania edukacji na 
poziomie podstawowym w tej samej szkole spowoduje konieczność szukania 
dla dzieci miejsca w szkołach publicznych lub społecznych na 2 lata nauki 
i w efekcie umieszczanie ich w szkołach, gdzie funkcjonują już zamknięte 
społeczności młodych ludzi wspólnie uczących się od lat. Do tej pory dzieci, 
które rezygnowały z kształcenia muzycznego po pierwszym stopniu, miały 
do wyboru szereg gimnazjów państwowych, prywatnych i społecznych. Tym 
samym mogły kształcić się w warunkach zbliżonych do tych, z jakimi spoty-
kały się w szkole muzycznej (m.in. 2 klasy na jednym poziomie czy zajęcia 
w mniejszych grupach). Do gimnazjów trafiały dzieci nieznające się wcześ- 
niej, a więc mogące tworzyć wspólnie nowe środowisko.

Reformę edukacji należy postrzegać ambiwalentnie. Z jednej strony, sys-
tem „8+4” oznaczałby możliwość kontynuowania nauki w tej samej szkole 
podstawowej, bez utraty możliwości nauki gry na instrumencie. Z drugiej 
strony, likwidacja gimnazjów oznaczałaby – w przypadku, gdyby okazało 
się, że inna dziedzina pociąga dziecko bardziej niż muzyka – brak możliwo-
ści rozpoczęcia nauki w miejscu zgodnym z innymi zainteresowaniami.

Jeśli wziąć pod uwagę determinację rządu w kwestii przeprowadzenia 
reformy, wydaje się, że utrzymanie status quo jest niemożliwe. Niemniej jed-
nak uprzejmie proszę o informację, w jakim stopniu możliwa jest modyfika-
cja reformy zmierzająca do utrzymania ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
w cyklu 8-letnim. Przed reformą w 1999 r. ogólnokształcące szkoły muzyczne 
pierwszego stopnia doskonale funkcjonowały w systemie cyklu 8-letniego.
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Byłoby to rozwiązanie idealne, które dawałoby możliwość kontynuacji 
nauki w tej samej szkole i nie uderzałoby w pracę i etaty nauczycieli szko-
ły muzycznej drugiego stopnia. Dzieci, które zdałyby egzamin kwalifikujący 
do szkoły muzycznej drugiego stopnia, po 6 klasie rozpoczynałyby naukę 
w 1 klasie szkoły muzycznej drugiego stopnia, a dzieci z wynikami niewy-
starczającymi kontynuowałyby naukę w 7 klasie podstawowej ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej w cyklu 8-letnim.

Z wyrazami 
należnego szacunku 
Jadwiga Rotnicka

Odpowiedź 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 9.02.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Jadwigi Rotnickiej, Senatora RP, w sprawie 

typów ogólnokształcących szkół muzycznych planowanych w związku z reformą syste-
mu oświaty (BPS/043-31-731-WMKDN/16), pozwalam sobie przekazać następujące 
informacje.

W aktualnie istniejącym systemie szkół artystycznych – zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 
typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1210) – kształce-
nie artystyczne w zawodzie muzyk realizowane jest w dwóch 6-letnich cyklach: szkoły 
muzycznej I stopnia oraz szkoły muzycznej II stopnia. Taka organizacja kształcenia 
dotyczy zarówno szkół realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, jak i szkół 
z pionem ogólnokształcącym. Obecna ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia, 
oprócz kształcenia artystycznego, realizuje podstawę programową kształcenia ogól-
nego w zakresie szkoły podstawowej, a ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia 
– w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Aktualnie w systemie oświaty funkcjonuje:
– 47 ogólnokształcących szkół muzycznych I st., w których naukę pobiera 8 257 

uczniów;
– 390 szkół muzycznych I stopnia (realizujących wyłącznie kształcenie artystycz-

ne), w których uczy się 56 586 uczniów (jednocześnie realizujących obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki w szkołach ogólnokształcących).

Każdego roku kończy naukę:
– ok. 900 absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
– ok. 7,5 tysiąca absolwentów szkół muzycznych I stopnia (realizujących wyłącz-

nie kształcenie artystyczne).
Średnio w skali całego kraju ok. 50% absolwentów ogólnokształcących szkół muzycz-

nych I stopnia kontynuuje naukę w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów ogólnokształcących szkół 

artystycznych, dotyczących wprowadzanej reformy systemu oświaty, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zdecydował, że ogólnokształcące szkoły muzyczne I stop-
nia będą ośmioletnie. Decyzja ta jest wynikiem dążenia do większej korelacji między 
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wprowadzanymi cyklami kształcenia ogólnego a zaproponowanymi cyklami kształce-
nia w ogólnokształcących szkołach artystycznych. Kierując się dobrem dzieci realizu-
jących obowiązek szkolny w ogólnokształcących szkołach muzycznych, Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyjęciu następującej koncepcji typów 
ogólnokształcących szkół muzycznych:

a) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o ośmioletnim cyklu 
kształcenia, w których w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmo-
klasisty oraz egzamin końcowy, dające wykształcenie ogólne w zakresie klas I–VIII 
szkoły podstawowej oraz podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego,

b) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu 
kształcenia, w których w klasie II przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, da-
jące wykształcenie ogólne w zakresie klas VII i VIII szkoły podstawowej i liceum 
ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwali-
fikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Dla efektywności kształcenia artystycznego w zawodzie muzyk, opierającego się 
w znacznej mierze na realizacji procesu dydaktycznego w trybie zajęć indywidualnych 
oraz relacji „mistrz-uczeń”, najbardziej wskazane jest, aby uczeń możliwie jak naj-
wcześniej rozpoczął naukę z nauczycielem, który doprowadzi go uzyskania pełnych 
kwalifikacji zawodowych potwierdzonych następnie uzyskaniem dyplomu. Dlatego za-
sadne jest utrzymanie 6-letniego cyklu kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia 
(zarówno ogólnokształcących, jak i realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne).

Należy podkreślić, że do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia będą przyj-
mowani zarówno absolwenci szkoły muzycznej I stopnia, jak i uczniowie ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy uzyskają promocję w klasie szóstej. Absol-
wenci ogólnokształcącej szkoły muzycznej będą również mogli ubiegać się o przyjęcie 
do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – do klasy wyższej niż pierwsza, 
w trybie określonym w art. 142 ust. 7 projektu ustawy Prawo oświatowe (dotychcza-
sowy art. 20n ust. 7 ustawy o systemie oświaty).

Pragnę również wyjaśnić, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kon-
sultowało przedmiotowe rozwiązanie zarówno z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
jak i przedstawicielami środowiska szkół artystycznych. Formalne uzgodnienia mię-
dzyresortowe i konsultacje społeczne odbędą się zgodnie obowiązującymi przepisami 
w trakcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia określającego typy szkół 
artystycznych na początku przyszłego roku.

Z poważaniem 
 
Piotr Gliński

Odpowiedź 
MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 3 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senator RP Pani Jadwigi Rot-

nickiej złożone na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r.
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Szanowna Pani Senator,
odnosząc się do kwestii dotyczącej reformy szkolnej, w tym tempa dokonywania 

zmian oraz czasu poświęconego na konsultacje społeczne uprzejmie informuję, że re-
forma jest przemyślana, przedyskutowana i odpowiednio zaplanowana w czasie.

W lutym 2016 r. ogłoszona została ogólnopolska debata o edukacji „Uczeń. Rodzic. 
Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Po raz pierwszy w historii Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej działania były prowadzone na tak wielką skalę.

Od połowy marca 2016 r. trwał cykl debat oświatowych w poszczególnych wo-
jewództwach. Organizowano je przy współpracy wojewodów i kuratorów oświaty. 
Udział w spotkaniach w regionach brali nie tylko samorządowcy, ale także ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele i wszystkie osoby zainteresowane edukacją. Każda osoba 
mogła zgłosić swój udział w debacie za pomocą formularza na dedykowanej stronie 
internetowej.

Debaty wojewódzkie odbywały się w czterech obszarach: finansowanie oświaty, 
szkolnictwo zawodowe, bezpieczeństwo i kształcenie specjalne. Zaproponowana pro-
blematyka debat wojewódzkich była jedynie punktem wyjścia. Na spotkaniach rozma-
wiano o różnych kwestiach w edukacji, gdyż chodziło o poznanie opinii dotyczących 
koniecznych zmian związanych z systemem edukacji, w tym struktury szkół.

Jednocześnie do wypracowania wspólnych rozwiązań zaproszono blisko 2 tys. 
ekspertów, tzw. Ekspertów Dobrej Zmiany, którzy pracowali na spotkaniach w Mini-
sterstwie.

Uruchomiona została również specjalna strona internetowa poświęcona ogólno-
polskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, na której zamieszczane 
były wszystkie informacje dotyczące spotkań, rozmów i debat organizowanych w róż-
nych częściach kraju. Za pośrednictwem strony można było przesłać do MEN uwagi, 
wnioski i spostrzeżenia.

Ogólnopolska debata zakończyła się 27 czerwca 2016 r. w Toruniu, gdzie Pani 
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podsumowała wszystkie spotkania, roz-
mowy i dyskusje. Informacje o debatach dostępne są na stronie www.debataoswiato-
wa.men.gov.pl.

Poniżej uprzejmie przedstawiam statystykę spotkań, opinii, komentarzy:
∙ 1118 wiadomości wysłanych za pomocą formularza „wyraź opinię”,
∙ 50 debat w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
∙ 944 uczestników zapisanych na debaty Ekspertów Dobrych Zmian,
∙ 2238 komentarzy w Strefie Eksperta,
∙ 17 debat wojewódzkich,
∙ 47 zgłoszonych debat o edukacji w Polsce,
∙ 162 debaty zorganizowane przez Kuratorów Oświaty,
∙ 12 856 uczestników debat zorganizowanych przez Kuratorów Oświaty,
∙ 130 spotkań Kierownictwa MEN z samorządowcami, przedsiębiorcami, rodzica-

mi, nauczycielami, dyrektorami szkół, uczniami, związkami zawodowymi,
∙ blisko 200 spotkań w całym kraju, w których uczestniczyło około 20 tys. osób.
W okresie wrzesień – październik 2016 r. przekazano do konsultacji publicz-

nych projekty ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo oświatowe. Oba projekty zostały poddane ustalonej przepisami prawa procedu-
rze uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zostały one przekazane 
również do zaopiniowania m.in. korporacjom zrzeszającym jednostki samorządu te-
rytorialnego, tj.: Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związkowi Gmin 
Wiejskich RP, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Powiatów Polskich oraz Związko-
wi Województw RP.

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpiło o opinię 
do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Rady Dialogu Społecznego. W ramach 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nad projektami obu ustaw dwu-
krotnie debatował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego (5 i 18 października 2016 r.), a debata plenarna odbyła się 
26 października 2016 r.
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W raportach z konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy – Prawo oświatowe 
zostały wymienione z nazwy podmioty, do których MEN zwróciło się z prośbą o zaopi-
niowanie przedstawionych aktów prawnych. W raportach wymienione zostały również 
z nazwy podmioty, które odpowiedziały na prośbę MEN i przesłały swoje uwagi, jak 
również same uwagi.

Ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa-
towe zostały przyjęte przez Sejm RP w dniu 14 grudnia 2016 r. Obecnie oczekują na 
podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnę jednocześnie poinformować, że 30 grudnia 2016 r. do konsultacji publicz-
nych i uzgodnień międzyresortowych zostały przekazane następujące dwa projekty 
rozporządzeń:

1. projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-
stawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stop-
nia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej1,

2. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy pro-
gramowej kształcenia w zawodach.

Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić Panią Senator, że Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej prowadzi postępowanie z projektami dokumentów rządowych zgod-
nie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie2, dba również o to, aby informacja 
o wszelkich zmianach była dostępna dla każdego zainteresowanego.

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

1 Opracowanie ostatecznego projektu podstawy programowej było poprzedzone przeprowadzo-
nymi w okresie od 30 listopada do 9 grudnia 2016 r. prekonsultacjami, dzięki którym MEN 
uzyskało dodatkowe opinie na temat wstępnego zarysu podstawy programowej.

2 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Mini-
strów (M. P. poz. 979).
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od Stowarzyszenia Mieszkańców B., a także od samych mieszkańców, 

otrzymałem pismo z prośbą o interwencję w sprawie wykupu mieszkań na 
terenie gminy B. należących do Skarbu Państwa, a zarządzanych przez (…) 
Sp. z o.o. w B. (ul.…).

Chodzi o to, aby w ramach programu „Mieszkanie +” umożliwić tym na-
jemcom wykup na własność wynajmowanych mieszkań. Pomysł jest, uwa-
żam, bardzo dobry, ponieważ jako długoletni najemcy wspomnianych miesz-
kań należących do Skarbu Państwa mogliby wykupić je za cenę rozsądną 
zarówno dla nich, jak i dla Skarbu Państwa. Jak wiem, podjęli już w tym 
celu kroki, by poznać stanowisko władz Skarbu Państwa i rozpocząć rozmo-
wy mające doprowadzić do przyjęcia stosownych rozwiązań.

Nie bez znaczenia dla całej sprawy pozostaje fakt, że koszty najmu 
i utrzymania mieszkań w B. są bardzo wysokie – ceny ustalane przez (…) 
zawsze znajdowały się na wyższym poziomie w stosunku do cen ustalanych 
przez inne podmioty. Ponadto od 10 lat ceny te są systematycznie podnoszo-
ne. W chwili obecnej sam czynsz z kwoty 500 zł, którą mieszkańcy płacili 
kiedyś, wzrósł do 1000 zł, co przy zmieniającej się ciągle sile nabywczej 
pieniądza stanowi dla nich znaczne obciążenie finansowe, do którego należy 
doliczyć również inne koszty związane z mieszkaniem oraz wszelkie wydat-
ki ponoszone z tytułu utrzymania rodzin.

Chciałbym podkreślić, że sytuacja finansowa każdego z najemców jest 
inna, różne są również możliwości zarobkowania, jednak pragną oni doło-
żyć wszelkich starań, by zgromadzić środki na wykup mieszkań, w których 
mieszkają wraz z rodzinami. Stanowią one bowiem dla każdego z nich dom, 
w którym pragną mieszkać i wychowywać swoje dzieci, następne pokole-
nia Polaków. W tej sytuacji wykup mieszkań stanowiłby dla nich ogromną 
szansę, aby ustabilizować sytuację bytową oraz polepszyć warunki życia 
młodych małżeństw i rozwojowych rodzin.

Wiadomo, że zapotrzebowanie na własne mieszkanie jest w Polsce 
ogromne, jednak mało która rodzina może sobie na takowe pozwolić, po-
nieważ ceny nowych mieszkań są uplasowane na tak wysokim poziomie, 
że dla większości niemożliwe staje się ich kupno. Szansą dla nich staje się 
więc wykupienie mieszkań od Skarbu Państwa za akceptowalną dla obu 
stron cenę.

Przypomnę, że premier Beata Szydło zainaugurowała właśnie na Śląsku 
program „Mieszkanie +”. Oczywiście, wiem, że chodzi o budowę mieszkań 
w ramach tego programu dla 17 miast. Uważam jednak, że skoro rząd reali-
zuje obecnie wiele programów prorodzinnych mających na celu polepszenie 
sytuacji mieszkalno-bytowej polskich rodzin, w tym program „Mieszkanie +”, 
należałoby przyjść z pomocą tym młodym małżeństwom, które wynajmują 
lokale należące do Skarbu Państwa.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Odpowiedź

Warszawa, 19 stycznia 2017 r.

Pani 
Maria Koc 
Wicemarszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Czesława Ryszki złożone podczas 31. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r., przekazane przy piśmie Marszałka 
Senatu RP z dnia 13 grudnia 2016 r., znak BPS/043-31-732/16, w sprawie sprzeda-
ży lokali mieszkalnych stanowiących własność […] Sp. z o.o. z siedzibą w B. na rzecz 
najemców, uprzejmie przekazuję następujące stanowisko.

Odnosząc się do zasygnalizowanej przez Pana Senatora propozycji podjęcia dzia-
łań wspierających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków, uprzejmie infor-
muję się, że przyjęty 27 września 2016 r. przez rząd „Narodowy Program Mieszka-
niowy” (NPM) stanowi dokument o charakterze strategiczno-programowym, który 
ujmuje zagadnienia składające się na politykę mieszkaniową państwa w horyzon-
cie średniookresowym. Program wprowadza rozwiązania zwiększające dostępność 
mieszkań, zwłaszcza dla rodzin o przeciętnych i niskich dochodach. Jednocześnie 
Program nie określa żadnych rozwiązań dotyczących sytuacji lokatorów zamieszku-
jących nieruchomości należące do Skarbu Państwa. NPM koncentruje się na dzia-
łaniach inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, nie zaś na zasa-
dach dotyczących przekazywania i wykupu przez najemców istniejących już nieru-
chomości lokalowych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność spółki handlowej, w odnie-
sieniu do których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym1 może następować na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań 
będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych 
z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań 
będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52), zwanej dalej: „ustawą 
o zasadach zbywania mieszkań (…)”. Należy jednak podkreślić, że przepisy ww. usta-
wy znajdą zastosowanie w odniesieniu do mieszkań wchodzących w skład budynków 
mieszkalnych będących własnością spółki Skarbu Państwa. W przypadku, kiedy wła-
ściciel podlegający przepisom ww. ustawy, przeznaczy mieszkanie lub cały budynek 
wraz z gruntem na sprzedaż, najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje pierwszeństwo 
nabycia lokalu, na zasadach preferencyjnych, z bonifikatą sięgającą nawet do 95% 
ceny sprzedaży mieszkania. Zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek oso-
by uprawnionej do jego zakupu, spełniającej kryteria przewidziane w art. 2 pkt 2 usta-
wy o zasadach zbywania mieszkań. Jednakże spółka państwowa nie jest zobowiąza-
na do zbycia mieszkania, a zatem może zdecydować, że mieszkanie pozostanie nadal 
częścią mienia spółki i będzie przedmiotem najmu. Przepis art. 10 ustawy o zasadach 
zbywania mieszkań (…) nie kreuje roszczenia najemcy o nabycie lokalu mieszkalne-
go. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie, że mieszkanie „może być zbyte osobie 
uprawnionej”, przesądza o fakultatywnym charakterze przepisu. Wniosek najemcy nie 
obliguje zatem właściciela lokalu mieszkalnego do jego sprzedaży.

Należy wskazać, że na podstawie informacji uzyskanych w rozmowie telefonicznej 
z pracownikiem […] Sp. z o.o. ustalono, że sprzedaż mieszkań na rzecz uprawnionych 
najemców odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w trybie ustawy o za-
sadach zbywania mieszkań (…). Terminy zbywania lokali mieszkalnych określane 
zostały przez Spółkę i sprzedaży dokonywano zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Wyżej opisanym zasadom nie podlegają jednak najemcy, którzy zajmują mieszkania 

1 W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.).
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na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony oraz osoby zajmujące miesz-
kania bez tytułu prawnego, ponieważ zgodnie z powołaną wyżej ustawą osoby te nie 
należą do grupy osób uprawnionych do wykupu mieszkania.

Odnosząc się do kwestii ewentualnych podwyżek czynszów należy wskazać, że 
art. 8a i 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 
przewiduje ochronę lokatora przed nadmiernym czynszem i opłatami, bez względu 
na rodzaj zasobu mieszkaniowego, w którym lokator zamieszkuje. Stosownie do tre-
ści przepisów, podwyżka czynszu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie 
może być dokonywana częściej niż co 6 miesięcy. Każda podwyżka wymaga wypowie-
dzenia wysokości czynszu najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowa-
niem 3-miesięcznego terminu, chyba że strony w umowie ustalą dłuższy termin. Jeże-
li stawka oferowanego czynszu po podwyżce przekracza 3% wartości odtworzeniowej 
lokalu w skali roku lokator może pisemnie zażądać od właściciela przedstawienia na 
piśmie przyczyny podwyżki i jej kalkulacji. Właściciel jest zobowiązany do ich przed-
stawienia w terminie 14 dni od otrzymania tego żądania pod rygorem nieważności 
podwyżki. Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) podwyżka 
czynszu do wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej może nastąpić wy-
łącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. w celu pokrycia wydatków na utrzymanie 
lokalu, w przypadku wzrostu inflacji, czy w celu zapewnienia zwrotu kapitału i uzy-
skania zysku. Lokatorowi przysługuje możliwość (w ciągu 2 miesięcy od dnia wypo-
wiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu) zakwestionowania podwyżki na drodze 
sądowej, poprzez wniesienie pozwu do sądu o rozstrzygnięcie sporu czy podwyżka jest 
zasadna, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. Do czasu wydania prawomocnego wyroku 
przez sąd lokator płaci czynsz w dotychczasowej wysokości.

W razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on zobowiązany do 
przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyż-
szenia. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysoko-
ści, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów dostarczenia do lokalu 
używanego przez lokatora dostaw takich jak energia, gaz, woda oraz odbiór ścieków, 
odpadów i nieczystości ciekłych. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane 
przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umo-
wy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

Przekazując powyższe informacje równocześnie informuję, że w związku z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) i likwidacją resortu Skarbu Państwa od 
dnia 3 stycznia 2017 r. prawa z akcji Skarbu Państwa w […] Sp. z o.o. z siedzibą w B. 
wykonuje Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji 
Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, 
pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 10). Podej-
mę zatem działania w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy sprawy sprzedaży 
mieszkań przez Spółkę na rzecz najemców.

Z poważaniem 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Kazimierz Smoliński 
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Utworzenie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-

skiego, które ma przejąć zadania departamentu pożytku publicznego w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, budzi kontrowersje wśród 
przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych. Jak wskazuje art. 3 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, tak zwany sektor działa w interesie publicznym, a nie w celu 
osiągnięcia zysków. Dotacje, które otrzymuje, są przeznaczane na realizo-
wanie zadań publicznych. Warto pamiętać, że z każdego takiego dofinan-
sowania organizacje są regularnie rozliczane. Mimo uregulowanego przez 
wspomnianą ustawę obszaru działalności tego sektora, powstał projekt 
ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
która, zdaniem zainteresowanych, przyczyni się do centralizacji organizacji 
pozarządowych.

Według tego projektu Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego ma być dysponentem środków finansowych przeznaczonych na 
funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Niestety, może się to przyczy-
nić do faworyzowania niektórych wybranych typów organizacji i ich podpo-
rządkowania jednej instytucji, w tym przypadku partii rządzącej, co zagraża 
relacjom opartym na zasadzie pluralizmu czy rozdzielności między rządem 
a tak zwanym trzecim sektorem. Tym bardziej że – według pomysłu zapro-
ponowanego przez stronę rządową – w skład przedmiotowej rady ma wejść 
7 osób, z czego tylko 2 to będą przedstawiciele strony społecznej.

Szanowna Pani Premier, w związku z wieloma uwagami odnoszącymi 
się do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do obiek-
cji strony społecznej oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy przedmiotowy projekt ustawy został skonsultowany z przedsta-
wicielami trzeciego sektora? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie rezultatu 
tych konsultacji.

2. Czy Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego bę-
dzie kontrolowane przez organ niezależny od strony rządowej?

3. Czy rząd dysponuje analizami wskazującymi, jak przedmiotowe 
zmiany wpłyną na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki

Odpowiedź 
SEKRETARZA STANU 
w KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, 18 styczniu 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na 

oświadczenie złożone przez Pana senatora Waldemara Sługockiego na 31. posiedzeniu 
Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie dotyczącej projektu ustawy o Narodo-
wym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
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Odpowiadając na pytania Pana Senatora, uprzejmie informuję, że pismem 
z dnia 19 grudnia 2016 r. została skierowana do 161 organizacji pozarządowych 
informacja o prowadzonych konsultacjach publicznych projektu ustawy. Ponadto, 
projekt ustaw został udostępniony na stronie internetowej: www.konsultacje.gov.pl, 
www.ngo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rzą-
dowy Proces Legislacyjny”. Dodatkowo, we wszystkich województwach odbywają się 
obecnie spotkania, podczas których pracownicy Departamentu Społeczeństwa Oby-
watelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prezentują ideę i założenia powstania 
Centrum, odpowiadają na pytania i zachęcają do przesyłania ewentualnych uwag do 
projektu ustawy w ramach prowadzonych konsultacji publicznych, które potrwają do 
31 stycznia 2017 r. Jednocześnie informuję, że po zakończeniu konsultacji publicz-
nych zostanie sporządzony raport, który zostanie opublikowany m.in. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, podobnie jak inne 
państwowe osoby prawne, będzie podlegało kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która 
jest niezależnym od administracji rządowej naczelnym organem kontroli państwowej. 
Ponadto, roczne sprawozdania finansowe Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego podlegać będą badaniu przez niezależny podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań finansowych. Niezależnie od tego, projekt ustawy przewiduje, 
że jednym z dwóch organów Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego będzie siedmioosobowa Rada Narodowego Centrum, w której skład będą 
wchodzić między innymi dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organ ten 
będzie miał prawo wglądu we wszystkie dokumenty oraz wyrażał będzie opinie w spra-
wach finansowych, jak również związanych z działalnością Narodowego Centrum. 
Tym samym Rada Narodowego Centrum, poza wykonywaniem czynności opiniodaw-
czo-doradczych, będzie pełnić również funkcję kontrolną nad Narodowym Centrum, 
uwzględniając przy tym istotny czynnik kontroli społecznej.

Odnosząc się do pytania w sprawie dysponowania przez rząd analizami dotyczą-
cymi rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uprzejmie informuję, że ocena skutków 
społeczno-gospodarczych projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego została przedstawiona w Ocenie Skutków Regulacji oraz 
w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Z poważaniem 
 
Adam Lipiński
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W tym oświadczeniu pragnę zwrócić uwagę na apel Rady Miasta Zie-

lona Góra z dnia 25 października 2016 r. (XL.4.2016) w sprawie przebiegu 
linii kolei dużych prędkości przez Zieloną Górę wystosowany do spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA. W przedmiotowym piśmie Rada Miasta wnosi 
o zmianę założeń zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju poprzez zachowanie dotychczasowego przebiegu budowy linii dużych 
prędkości w Polsce.

Swój apel Rada Miasta Zielona Góra opiera na przygotowanych analizach 
i sporządzonych studiach wykonalności. Na uwagę zasługuje fakt, iż Zielona 
Góra jest samorządową stolicą liczącego milion mieszkańców województwa 
lubuskiego. W mieście funkcjonuje Uniwersytet Zielonogórski, którego poten-
cjał zostałby znacznie bardziej dostrzeżony i efektywniej wykorzystywany 
dzięki KDP. Ponadto nieopodal miasta znajdują się inne znaczące publiczne 
szkoły wyższe. Bardzo ważny z punktu widzenia atrakcyjności gospodar-
czej regionu jest także Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, w którym 
przygotowano wiele areałów gruntów dla potencjalnych inwestorów.

Z analiz wynika, że dzięki linii KDP przebiegającej przez Zieloną Górę 
budżet państwa zaoszczędzi aż 6 milionów zł w związku z utrzymaniem 
wspólnego przebiegu trasy Poznań – Berlin i Kraków – Berlin. Ważną prze-
słanką za przebiegiem KDP przez Zieloną Górę jest także fakt, iż w odległości 
50 km od miasta odkryto złoża miedzi i węgla brunatnego. Trwają też poszu-
kiwania złóż gazu ziemnego.

Szanowny Panie Ministrze, zauważenie i docenienie potencjału Zielonej 
Góry, miasta liczącego 138 tysięcy 512 mieszkańców i będącego szóstym 
największym miastem w Polsce pod względem powierzchni, stanowi klu-
czowy element rozwoju nie tylko regionu lubuskiego, ale także całego kraju.

Postulowany przebieg linii kolei dużych prędkości przez Zieloną Górę to 
także szansa na poprawę polsko-niemieckich stosunków transgranicznych, 
zwiększenie wymiany gospodarczej z naszymi zachodnimi sąsiadami oraz 
poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Dlatego też, mając na uwadze przedstawione w tym oświadczeniu argu-
menty, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o zajęcie stanowi-
ska w tej sprawie oraz o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort prowadzi rozmowy i analizy doty-
czące wariantu KDP przebiegającego przez Zieloną Górę? Jeśli tak, proszę 
o przedstawienie ich dotychczasowych efektów.

2. Na jakim etapie są procesy decyzyjne związane z pracami nad KDP 
w Polsce po zakończeniu realizacji projektu POliŚ 7.1-26 w lipcu tego roku?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Odpowiedź

Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

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

31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie przebiegu projektowa-
nej linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) przez Zieloną Górę, przedstawiam następujące 
stanowisko.

Uprzejmie informuję, że podtrzymuję wyjaśnienia przedstawione Panu Senatorowi 
w piśmie o sygn.: DTK.1.054.5.2016.PAP.2 z 17 października 2016 r. adresowanym 
bezpośrednio do Pana Senatora, które dotyczyły m.in. zagadnień budowy KDP, poru-
szonych także w oświadczeniu z 7 grudnia br.

Natomiast dodatkowo wyjaśniam, że zamieszczona w projekcie Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) mapa sieci linii kolejowej 2030 na tle lotnisk, por-
tów i dróg wodnych prezentuje przebieg studialny linii KDP. Szczegółowe informacje 
dotyczące przebiegu projektowanej linii będą znane po podjęciu ostatecznej decyzji 
o przystąpieniu do realizacji zadania (co powinno nastąpić do 2020 roku) oraz uzy-
skaniu decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
W związku z tym, do czasu rozstrzygnięcia ostatecznego wariantu przebiegu linii KDP 
pomiędzy Poznaniem i Berlinem, w projekcie SOR prezentowane są przebiegi warian-
towe omawianej linii.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Andrzej Bittel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego

skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Według zeszłorocznych założeń Ministerstwa Zdrowia Narodowe Cen-

trum Radioterapii Hadronowej w Krakowie miało leczyć od 50 do 200 pa-
cjentów rocznie. Tymczasem z informacji, jakie płyną z mediów, wynika, że 
zaledwie 13 pacjentów chorych na raka zostało dopuszczonych do tego in-
nowacyjnego sposobu leczenia. Rok od wybudowania centrum terapii nie 
poddano żadnego pacjenta. Z rachunków wynika, że koszt funkcjonowania 
placówki tylko w czasie, w którym nie wykonywano żadnych czynności ma-
jących poprawić zdrowie pacjentów, oszacowano na ponad 2,5 miliona zł. 
Protonoterapia skierowana jest przede wszystkim do osób z nowotworami 
głowy, szyi, centralnego układu nerwowego czy podstawy czaszki. Dzięki tej 
nowoczesnej metodzie ryzyko powikłań zostaje ograniczone niemal w 100%, 
przy jednoczesnej pełnej ochronie tkanek zdrowych.

Zdaniem pacjentów krakowskie centrum nie spełnia swoich oczekiwań, 
co w konsekwencji prowadzi do szukania przez naszych rodaków pomo-
cy za granicą, między innymi w specjalistycznych ośrodkach w Pradze czy 
w Monachium. W ubiegłym roku kilkadziesiąt osób, które pozytywnie zosta-
ło zaopiniowanych przez Ministerstwo Zdrowia na leczenie, wyjechało do 
ośrodków zagranicznych.

Szanowny Panie Ministrze, terapią protonową są dziś leczeni na całym 
świecie najbardziej potrzebujący chorzy ludzie. Niezrozumiałe jest, że mimo 
możliwości zastosowania takich nowoczesnych form leczenia w naszym kra-
ju pacjenci zmuszeni są szukać wsparcia za granicą. 

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do 
przedstawionego problemu, a także o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy w najbliższym czasie Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie 
liczby pacjentów korzystających z protonoterapii w Narodowym Centrum Ra-
dioterapii Hadronowej?

2. Na jakim etapie są prace przygotowawcze w zakresie finansowania 
tego kosztownego leczenia na następne lata tak, aby nie powtórzyła się sy-
tuacja z początku działań placówki?

3. Czy kierowany przez Pana resort planuje zakwalifikowanie do lecze-
nia protonowego także dzieci? Jakie kryteria będą musieli spełniać najmłod-
si pacjenci, aby móc korzystać z leczenia?

4. Z jakich powodów medycznych kierowany przez Pana resort ograni-
czył kwalifikację z 300 do 150 chorych pacjentów zaproponowanych przez 
krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

Warszawa, 2017.01.04

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na Pana pismo znak BPS/043-31-735/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. 

w sprawie przekazania treści oświadczenia złożonego przez senatora Waldemara Słu-
gockiego podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r. proszę o przy-
jęcie następujących wyjaśnień.

Leczenie protonoterapią zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 li-
stopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
(Dz.U.2016.694 z późn. zm.) jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze 
środków publicznych.

Załącznik nr 4 do przedmiotowego rozporządzenia doprecyzowuje warunki udzie-
lania niektórych świadczeń gwarantowanych, w tym kryteria kwalifikacji pacjentów 
do ich udzielania. Zgodnie z lp. 35 załącznika świadczenie terapii protonowej no-
wotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku zidentyfikowane kodem ICD-9: 
92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów może być wykonywane u pa-
cjentów cierpiących na następujące stany chorobowe:

∙ nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej wieku dorosłego; stru-
niak i chrzęstniakomięsak (kod ICD-10: C41) – stan po niedoszczętnym leczeniu 
operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub 
wznowy, oraz mięsaki tkanek miękkich i kości wieku dziecięcego (kod ICD-10: 
C41 i C49) – przypadki o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy 
przykręgosłupowej,

∙ nowotwory zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodko-
wy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowa-
ny (kody ICD-10: C30, C31) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub 
brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy,

∙ nowotwory wieku dziecięcego wymagające napromieniowania osi mózgowo-
-rdzeniowej (kod ICD-10: C-71) – nowotwory zarodkowe; rdzeniak płodowy i inne 
prymitywne nowotwory ektodermalne (PNET), szyszyniak zarodkowy, złośliwy 
wyściółczak z udokumentowanym rozsiewem do płynu mózgowo-rdzeniowego, 
rak splotu naczyniówkowego,

∙ wysoko zróżnicowane glejaki (WHO G1 i G2, kod ICD-10: C71) – przypadki wy-
magające radioterapii o przewidywanej znacznej korzyści oszczędzenia narzą-
dów krytycznych w stosunku do radioterapii fotonowej.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż w obecnym stanie prawnym nie 
ma możliwości finansowania ze środków publicznych terapii protonowej zarówno 
w kraju jak i poza jego granicami w rozpoznaniach innych niż uwzględnione w załącz-
niku nr 4 do przedmiotowego rozporządzenia.

Decyzja co do finansowania protonoterapii w wyżej wymienionych wskazaniach 
była poprzedzona analizą efektywności klinicznej jak i ekonomicznej oraz uzyskaniem 
rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Niemniej jednak, Minister Zdrowia dostrzega potrzebę oceny kolejnych wskazań 
pod kątem oceny zasadności finansowania terapii. Lista proponowanych wskazań 
opracowana w przeszłości przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej będzie weryfikowana. Planowane 
jest wznowienie prac zespołu celem ustalenia harmonogramu oceny kolejnych wska-
zań. Zgodnie z procedurą kwalifikacji świadczenia zdrowotnego jako świadczenie gwa-
rantowane, opisanej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.), do rozszerzenia wskazań będzie 
konieczne uzyskanie Rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji. Wydanie rekomendacji zostanie poprzedzone analizą skuteczności i bez-
pieczeństwa terapii, a także jej opłacalności oraz wpływu na budżet płatnika.

Z uwagi na powyższe w chwili obecnej nie jest możliwe wskazanie potencjalnej 
listy poszerzonych wskazań do leczenia za pomocą protonoterapii.

Środki na realizację świadczeń gwarantowanych są zabezpieczane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ mając na uwadze zapew-
nienie równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków pu-
blicznych mają za zadanie zarządzać powierzonymi im środkami w celu optymalnego 
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Aktualnie finansowanymi ze środków publicznych wskazaniami do protonoterapii 
są między innymi choroby charakterystyczne dla wieku dziecięcego: „nowotwory wie-
ku dziecięcego wymagające napromieniowania osi mózgowo-rdzeniowej (kod ICD-10: 
C-71) – nowotwory zarodkowe: rdzeniak płodowy i inne prymitywne nowotwory ekto-
dermalne (PNET), szyszyniak zarodkowy, złośliwy wyściółczak z udokumentowanym 
rozsiewem do płynu mózgowo-rdzeniowego, rak splotu naczyniówkowego”. Ewentual-
ne rozszerzenie listy wskazań dla pacjentów pediatrycznych będzie objęte procedurą 
identyczną do wyżej opisanej.

Ministerstwo Zdrowia nie określa liczbowego limitu pacjentów kwalifikujących się 
do udzielania danego rodzaju świadczenia. W przypadku protonoterapii kryteria kwa-
lifikacji są opisywane stanem klinicznym pacjenta.

Z poważaniem 
 
Podsekretarz Stanu 
w MINISTERSTWIE ZDROWIA 
Krzysztof Łanda
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo Polskiego Stowarzysze-

nia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jak również od kilku 
tygodni docierają do mnie sygnały z kół terenowych i od dyrektorów ŚDS 
zaniepokojonych projektami zmian dofinansowania działalności tych placó-
wek. Zdecydowany sprzeciw środowiska wzbudził art. 15 projektu ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2017. Sprzeciw został przesłany na ręce Pani Premier. W odpowiedzi 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniło, że dofinanso-
wanie ŚDS pozostanie na poziomie z roku 2016, tj. w kwocie odpowiadającej 
200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (1268 zł). W obecnej chwili 
niepokój budzi nie tylko zabranie szansy na zwiększenie dofinansowania, 
ale również wiadomości od kół terenowych stowarzyszenia zawierające in-
formacje od wojewodów o podziale dotacji wynikającej z projektu ustawy 
budżetowej na 2017 r. na znacznie obniżonym poziomie dofinansowania 
w stosunku do roku bieżącego.

W związku z rozbieżnością stanowisk na temat przyszłorocznego finan-
sowania środowiskowych domów samopomocy, jakie Polskie Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzymało od Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewodów, zwracam się 
do Pani Premier o jednoznaczne określenie wysokości dofinansowania śro-
dowiskowych domów samopomocy w roku 2017 oraz o informację o działa-
niach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wojewodów – celem 
wyeliminowania rozbieżności stanowisk i zabezpieczenia regularnego dopły-
wu środków na bieżące funkcjonowanie ŚDS.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark

Odpowiedź 
PODSEKRETARZA STANU 
w MINISTERSTWIE RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, 5 stycznia 2017 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panią Senator Grażynę Sztark na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 roku – w sprawie finansowania środo-
wiskowych domów samopomocy w roku 2017, uprzejmie wyjaśniam, że środowiskowe 
domy samopomocy w 2017 roku będą finansowane na poziomie tegorocznej dotacji, 
tj. 1268 zł na 1 uczestnika miesięcznie.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) w art. 22 wprowadziła 
zmianę do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
(Dz. U. poz. 1310). Zgodnie z nią art. 2 tej ustawy otrzymał brzmienie:

„Art. 2. 1. W latach 2016 i 2017 kwota dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 3 
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wynosi 200%.
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2. W roku 2018 kwota dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, wynosi 230%”.

W efekcie, w roku 2017 poziom dotacji celowej na działalność ośrodków wspar-
cia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie na dotychczasowym poziomie, 
tj. 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi obec-
nie 634 zł. Zmiana ta nie stanowi obniżenia finansowania środowiskowych domów 
samopomocy. Spowoduje jedynie przesunięcie przedmiotowego wzrostu o jeden rok 
kalendarzowy i w roku 2018 dotacja wyniesie nie mniej niż 230% tego kryterium 
(1458,20 zł), a od roku 2019 będzie wynosić nie mniej niż 250% kryterium (1585 zł).

Chcę wyraźnie podkreślić, że w roku 2015, przed wejściem w życie zmian w zakre-
sie finansowania środowiskowych domów samopomocy, kwoty dotacji w poszczegól-
nych województwach (poza kilkoma wyjątkami) oscylowały około kwoty 900–1000 zł. 
Podniesienie kwoty dotacji poprawiło więc sytuację finansową wielu środowiskowych 
domów samopomocy. Dotacja ta w założeniu miała wpłynąć na zwiększenie budżetów 
środowiskowych domów samopomocy w związku z rosnącymi kosztami utrzymania 
i poprawić sytuację finansową ich pracowników. W ocenie wielu dyrektorów tych jed-
nostek, wzrost dotacji pozwolił na znaczną poprawę płac. Dlatego też informuję Panią 
Senator, że przesunięcie wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność środowisko-
wych domów samopomocy o jeden rok, nie będzie miało wpływu na obniżenie stan-
dardów pracy w tych jednostkach i nie będzie bezpośrednio dotyczyć ich uczestników.

Jednocześnie wyjaśniam, że w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, środki 
zaplanowane w budżetach wojewodów na finansowanie działalności ŚDS zostały usta-
lone na poziomie dotacji z roku 2015, który nie zabezpieczał finansowania 1 uczest-
nika ŚDS w wysokości 1268 zł miesięcznie. Dlatego też, w rezerwie celowej budżetu 
państwa pozostającej w gestii ministra ds. zabezpieczenia społecznego zaplanowano 
środki na uzupełnienie dotacji na finansowanie ŚDS do wysokości 200% kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, podobnie jak w roku bieżącym.

W dniu 8 listopada 2016 zostało skierowane pismo do Wojewodów, w którym Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o średniej miesięcznej 
wojewódzkiej kwocie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopo-
mocy, obowiązującej w roku 2017 (tj. 1.268 zł). Ministerstwo zebrało także zapotrze-
bowania z poszczególnych województw na brakujące środki umożliwiające finansowa-
nie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
na poziomie 1268 zł na 1 uczestnika (zaplanowane w części 83 – Rezerwy celowe, 
w poz. 25 projektu ustawy budżetowej na rok 2017).

Równolegle podjęto działania w celu przeniesienia środków zaplanowanych w re-
zerwie celowej budżetu państwa na wzrost dotacji dla ŚDS, do budżetów wojewodów, 
w ramach autopoprawki do projektu budżetu na 2017 rok. Projekt ustawy budżetowej 
na 2017 rok, uwzględniający autopoprawkę, został przyjęty już przez Sejm RP.

W związku z powyższym informuję, że w roku 2017 poziom dotacji celowej na dzia-
łalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pozostanie na do-
tychczasowym, stabilnym poziomie. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2017 r. w re-
zerwie celowej budżetu państwa pozostającej w gestii ministra właściwego ds. zabez-
pieczenia społecznego, zaplanowano także środki na rozwój sieci ośrodków wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy.

Jednocześnie należy podkreślić, że rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, należy do priory-
tetowych działań Ministerstwa i dlatego też będę w dalszym ciągu dokładała starań, aby 
zapewnić odpowiednie środki na realizację tego zadania. W 2016 roku środki przezna-
czone na rozwój sieci ośrodków wsparcia pozwoliły m.in. na uruchomienie 16 nowych 
środowiskowych domów samopomocy (w tym 3 w powiatach gdzie jeszcze nie funkcjo-
nowały takie jednostki) i 443 nowych miejsc w środowiskowych domach samopomocy.

Z poważaniem 
 
PODSEKRETARZ STANU 
Elżbieta Bojanowska
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z przedstawionymi przez Panią Minister Edukacji Narodowej 

projektami ustaw (ustawa – Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe) do mojego biura senatorskiego wpłynęło stano-
wisko Rady Miejskiej w Złocieńcu zaniepokojonej bardzo szybkim tempem 
zmian systemu oświaty bez konsultacji z samorządami gminnymi. Rada 
Miejska w swoim stanowisku wyraża obawę przed przewidywanymi ne-
gatywnymi skutkami, zarówno skutkami związanymi z funkcjonowaniem 
samych szkół, jak i skutkami społecznymi, spowodowanymi zmniejszeniem 
stanu zatrudnienia nauczycieli na terenie gmin.

Nadmieniam, że na co dzień spotykam się również z głosami przedstawi-
cieli wielu innych samorządów głęboko zaniepokojonych wizją zmian syste-
mu oświaty, niepopartej szeroką konsultacją i akceptacją społeczną, z wyli-
czonymi kosztami jej wprowadzenia i dalszego funkcjonowania.

Zdaniem samorządów wprowadzenie tej ustawy w życie to nie tylko 
zamęt i chaos w oświacie publicznej, lecz także zwiększenie bezrobocia na 
terenie zachodniopomorskich popegeerowskich gmin.

Mając na uwadze dobro dzieci i szeroko pojętą wizję poprawy funkcjo-
nowania oświaty, ale też skutki społeczne jej szybkiego wprowadzenia, 
apeluję o wstrzymanie nie do końca przemyślanych, pośpiesznych zmian 
w oświacie publicznej do czasu przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji 
z samorządami gminnymi jako organami prowadzącymi szkoły podstawo-
we, gimnazja i przedszkola na swoim terenie.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark

Odpowiedź

Warszawa, 3 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie złożone przez Senator Grażynę 

Sztark na 31. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani Senator,
pragnę wyjaśnić, że reforma systemu oświaty jest odpowiedzią na postulaty śro-

dowisk społecznych. Rozwiązania, określone przepisami ustaw: Prawo oświatowe oraz 
ustawą wprowadzającą ustawę – Prawo oświatowe, przyjętych przez Sejm 14 grud-
nia br., są efektem ogólnopolskiej debaty prowadzonej w szerokim gronie podmiotów 
związanych z edukacją w okresie od lutego do czerwca 2016 r. pn: „Uczeń. Rodzic. 
Nauczyciel – Dobra Zmiana”. W ramach ww. przedsięwzięcia, oprócz 17 debat wo-
jewódzkich i 47 zgłoszonych debat o edukacji odbywających się w całej Polsce, do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej nadesłano w sumie 1118 opinii na temat zmian 
w systemie edukacji.
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Niezależnie od powyższego, projekty obu ustaw zostały poddane ustalonej prze-
pisami prawa procedurze uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. 
W ramach konsultacji publicznych oba projekty ustaw zostały przesłane do zaopi-
niowania do wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych, które zgodnie 
z przepisami art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1881) miały ustawowy termin na wyrażanie opinii na temat planowa-
nych zmian. Ponadto, projekty zostały przesłane do zaopiniowania również innym 
związkom zrzeszającym nauczycieli, w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, które 
również w ciągu 30 dni mogły wyrazić swoją opinię na temat projektów ustaw.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło pisemne stanowiska wobec opinii związ-
ków zawodowych, ich treść została upubliczniona w dokumentacji projektów na stro-
nach Rządowego Centrum Legislacji.

Jednocześnie projekty zostały przekazane do zaopiniowania korporacjom zrzesza-
jącym jednostki samorządu terytorialnego, tj.: Unii Metropolii Polskich, Unii Miaste-
czek Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich RP, Związkowi Miast Polskich, Związkowi 
Powiatów Polskich oraz Związkowi Województw RP.

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wystąpiło o opinię 
do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Rady Dialogu Społecznego.

W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nad projekta-
mi obu ustaw dwukrotnie debatował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (5 i 18 października br.), a debata plenar-
na odbyła się 26 października 2016 r.

Odnosząc się do pozostałych partnerów społecznych opiniujących projekt usta-
wy – Prawo oświatowe oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo oświatowe, uprzejmie informuję, że Ministerstwo skierowało prośbę o opinię do 
41 podmiotów (wyłączając związki zawodowe i korporacje samorządowe). Wyniki tych 
konsultacji zostały opisane w raportach z konsultacji obu ustaw.

Jeśli chodzi o pozostałe zagadnienia podniesione przez Panią Senator w oświad-
czeniu z dnia 7 grudnia 2016 r., proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Głównym powodem planowanych zmian w systemie oświaty jest niezadowalający 
stan przygotowania absolwentów kończących cały cykl kształcenia w szkołach (szkole 
podstawowej, gimnazjum, w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych) do kontynu-
acji nauki na studiach wyższych lub do wejścia na rynek pracy.

W obecnym stanie prawnym liceum ogólnokształcące zostało w rzeczywistości 
skrócone do 2 lat, zaś koncentracja godzin na wybranych 2–4 przedmiotach rozsze-
rzonych spowodowała, iż utraciło ono charakter szkoły ogólnokształcącej. W klasie I 
liceum ma miejsce kontynuacja edukacji gimnazjalnej, a kolejne półtora roku jest nie-
jako „kursem przygotowawczym” do egzaminu maturalnego. Natomiast szkoły zawo-
dowe, wciąż nie są atrakcyjne dla młodzieży. Pochodzi z nich najwięcej bezrobotnych 
absolwentów.

Utworzenie gimnazjum, w założeniach reformy z 1999 r., miało być wstępem do 
reformowania kształcenia średniego i zasadniczego, z którym gimnazjum miało być 
ściśle połączone. Oddzielone od szkoły podstawowej gimnazja miały być dobrze wypo-
sażone i posiadać wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Niedokończona reforma szkół ponadgimnazjalnych spowodowała, że gimnazjum 
pozostało w silnych związkach ze szkołą podstawową i zaczęło się do niej upodabniać. 
Obecnie, co drugie publiczne gimnazjum funkcjonuje w zespole ze szkołą podstawową. 
W efekcie w jednym budynku uczą się dzieci od siódmego (szóstego) do szesnastego 
roku życia. Łączenie gimnazjum ze szkołą podstawową szczególnie często występuje na 
obszarach wiejskich. Ponadto, znaczna liczba gimnazjów w dużych miastach prowadzi 
selektywny nabór, czego efektem jest duże zróżnicowanie wyników egzaminu gimna-
zjalnego pomiędzy szkołami. Jest to sprzeczne z założeniami reformy z 1999 r., która 
zakładała, że obwodowe gimnazja będą służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Spodziewanym efektem zaproponowanej reformy jest odpowiedź na problemy, 
z którymi w chwili obecnej lub w najbliższej przyszłości będzie musiał zmierzyć się 
system oświaty w Polsce.
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Przygotowana reforma edukacji jest przemyślana i zaplanowana na wiele lat. Zale-
ży nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest sta-
tus materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to 
nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju 
szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy.

Przepisy dotyczące nowego ustroju szkolnego zawierają szereg rozwiązań, które 
umożliwią wprowadzenie zmian już od roku szkolnego 2017/2018 bez ponoszenia 
istotnych kosztów przez jednostki samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że jednostkom samorządu terytorialnego pozostawiono 
okres 5 lat na dostosowanie sieci szkół do stanu docelowego. W przepisach założo-
no, że w okresie przejściowym jednostki samorządu terytorialnego będą dysponować 
dużą swobodą w zakresie organizowania pracy swoich szkół. Wprowadzono wiele 
możliwości przekształcania szkół, np. zespół szkół, w skład którego wchodzi dotych-
czasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się 
z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową. W przypadku gimnazjów samodziel-
nych, mogą one zostać przekształcone w: szkołę podstawową, liceum, technikum, 
branżową szkołę lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów 
szkół. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum, albo jego włączenia 
do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednost-
ki samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe 
publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Wszystkie te rozwiązania zagwarantują przeprowadzenie procesu przekształceń 
oraz właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym w sposób jak najmniej 
uciążliwy i najmniej kosztowny dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w ocenach skutków regulacji do obu 
ustaw, poziom finansowania przewidziany dla roku 2017 jest wystarczający, aby po-
kryć wydatki bieżące systemu oświaty w nowym ustroju oraz wystarczający, aby po-
kryć wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju. Uwzględnia on między innymi 
finansowanie wyższymi kwotami części oświatowej subwencji ogólnej ucznia w szkole 
podstawowej (klasa VII i VIII) niż dotychczas ucznia gimnazjum. Uwzględnia również 
finansowanie utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego branżowej szko-
ły II stopnia.

W zakresie koniecznych dostosowań do nowego systemu, należy stwierdzić, 
że pozostają możliwe do wykorzystania środki zarówno w części oświatowej subwen-
cji ogólnej (przy założeniu jej podobnego udziału w wydatkach bieżących jednostek 
samorządu terytorialnego objętych subwencją), jak i wynikające ze zmniejszonego 
finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych wydatków w przeliczeniu na 
ucznia w liceach ogólnokształcących. W roku 2017 jest to 313 mln zł, w roku 2018 
– 148 mln zł, w roku 2019 – 243 mln zł. Środki te mogą zostać wykorzystane na do-
konanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do 
potrzeb nowej struktury szkół.

Nawiązując do kwestii zmniejszenia stanu zatrudnienia nauczycieli na terenie 
gmin w związku z reformą oświaty uprzejmie wyjaśniam, że w ustawie – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zawarte zostały regulacje zapewniające 
płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu 
bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę, jak również 
rozwiązania mające na celu ochronę miejsc pracy nauczycieli.

Nauczyciele szkół starego systemu, z mocy prawa, staną się nauczycielami szkół 
nowego systemu (np. sześcioletniej szkoły podstawowej staną się nauczycielami 
ośmioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się 
nauczycielami czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum 
staną się nauczycielami pięcioletniego technikum). W przypadku gimnazjów projekt 
ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie tych szkół. Wygaszanie gim-
nazjum może być realizowane w różnych wariantach. Decyzja co do formy i czasu 
przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompeten-
cji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzą-
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cego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 
osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum. 
W przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do innej szkoły, nauczycie-
le dotychczasowego gimnazjum staną się z mocy prawa odpowiednio nauczycielami 
ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżo-
wej szkoły I stopnia.

Ponadto, w celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej 
w okresie wdrażania nowej struktury szkół, zaproponowane zostały rozwiązania uela-
styczniające realizację polityki kadrowej. Rozszerza się zakres stosowania art. 18 
ustawy – Karta Nauczyciela, w którym uregulowane są kwestie przenoszenia do innej 
szkoły lub na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania – 
na nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez 
względu na wymiar zatrudnienia). W okresie przejściowym proponuje się modyfika-
cję dotychczasowych zasad uzupełniania etatu oraz zmniejszania obowiązkowego wy-
miaru zajęć, tak aby umożliwić nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym 
niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć uzupełnianie etatu w innej szkole. 
Ponadto umożliwia to kontynuację zatrudnienia w drodze mianowania nauczycielom 
zatrudnionym w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Mając na uwadze potrzebę ochrony miejsc pracy nauczycieli, w ustawie zapro-
ponowano przepisy regulujące w sposób szczególny przydzielanie w roku szkolnym 
2019/2020 godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych, jak również 
przewidziano w okresie przejściowym wymóg uzyskania przez nauczyciela zatrudnio-
nego w pełnym wymiarze zajęć zgody na dodatkowe zatrudnienie. Ponadto zagwaran-
towano, aby w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. liczba 
uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego, przypadających na jeden etat 
nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, zatrudnionych w przedszkolach, szko-
łach i ich zespołach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie 
była wyższa od liczby uczniów przypadająca na etaty tych nauczycieli, w roku szkol-
nym 2016/2017.

Jednocześnie dla nauczycieli, których dalsze zatrudnienie w szkole nie będzie 
możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia 
w gimnazjum, przewidziane zostały szczególne zasady przenoszenia w stan nieczynny 
oraz pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli 
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż według szacunków w latach 
2017–2019 będzie ok. 5,2 tys. oddziałów klas VII i VIII więcej niż byłoby oddziałów 
klas I i II gimnazjum, co również przekłada się na miejsca pracy dla nauczycieli.

Jednocześnie pragnę poinformować, że aktualności o zaprojektowanych zmianach 
i ich realizacji można na bieżąco uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(http://reformaedukacji.men.gov.pl/).

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



31. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r. 143

Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowaną modernizacją trasy kolejowej Szczecin – 

Choszczno – Poznań – Warszawa do mojego biura senatorskiego dotarły 
głosy mieszkańców regionu zaniepokojonych czekającymi ich trudnościami 
komunikacyjnymi.

Z uwagi na lokalizację dużej liczby jednostek wojskowych na terenie 
prowadzonej modernizacji, między innymi w Mirosławcu i Drawsku Pomor-
skim, transport i przewozy kolejowe mają niebagatelne znaczenie zarówno 
dla regionu i wojska, jak i dla ludności cywilnej.

W związku z przedstawioną kwestią w imieniu mieszkańców powiatu 
wałeckiego, choszczeńskiego i drawskiego zwracam się z uprzejmą prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i jakie działania zostały podjęte 
przez ministerstwo, PKP PLK oraz przewoźników, aby zminimalizować nie-
dogodności związane z prowadzeniem prac modernizacyjnych na tej trasie.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark

Odpowiedź

Warszawa, 18 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pani Grażyny Sztark, Senator RP, złożone na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 roku, w sprawie modernizacji trasy 
kolejowej Szczecin – Choszczno – Poznań – Warszawa (sygn. BPS/043-31-738/16), 
przedstawiam poniższe informacje.

Zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku (KPK), przyjętym uchwa-
łą nr 144 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 roku, na liście podstawowej Pro-
gramu ujęto następujące projekty, w ramach których prowadzone będą prace moder-
nizacyjne w relacji Szczecin – Warszawa:

∙ „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”;
∙ „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, 

odcinek Sochaczew – Swarzędz”.
Rozpoczęcie prac na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny pla-

nowane jest w II połowie 2018 roku. Modernizacją objęte zostaną odcinki Poznań 
Główny – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie, co przyczyni się do poprawy stanu 
połączeń kolejowych na linii E 59 oraz pozwoli na dostosowanie linii do wymogów 
w zakresie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego (AGC/TEN-T). 
Realizacja prac doprowadzi do polepszenia parametrów technicznych linii poprzez 
zwiększenie prędkości pociągów oraz nośności torów, a także do zmniejszenia kosztów 
eksploatacji i poprawy jakości usług kolejowych.

Na obu ww. odcinkach realizacja prac planowana jest przy zachowaniu ciągłości 
ruchu bez konieczności stosowania transportu zastępczego. Ruch po czynnym torze 
w trakcie modernizacji będzie odbywał się z prędkością nie mniejszą niż 100 km/h. 
Ewentualne uciążliwości dla pasażerów mogą być związane z wydłużeniem czasu 
przejazdu pociągów wynikającym z odcinkowego wyłączenia z ruchu pojedynczego 
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toru. Transporty przesyłek wojskowych w czasie modernizacji będą odbywały się bez 
zmian, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zakres projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań 
– pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” obejmuje odcinek linii E 20 So-
chaczew – Swarzędz (229,500 km). Roboty prowadzone na linii E 20 będą miały cha-
rakter modernizacji o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności. Zakres 
planowanych prac obejmować ma m.in.:

∙ przebudowę nawierzchni i podtorza ze zmianą geometrii toru,
∙ kompleksową przebudowę stacji i posterunków ruchu dotychczas nieobjętych 

modernizacją, lub tych, których stan techniczny uniemożliwia osiągnięcie zało-
żonych parametrów,

∙ modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym wraz z zabudową Lokal-
nych Centrów Sterowania (LCS) z możliwością instalacji systemu ERTMS,

∙ likwidację skrzyżowań w jednym poziomie poprzez ograniczenie ich liczby oraz 
budowę skrzyżowań dwupoziomowych,

∙ modernizację systemu zasilania i sieci trakcyjnych celem umożliwienia ruchu 
ciężkich lokomotyw o mocy rzędu 6 MW.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie br. Mając na uwadze ko-
nieczność intensyfikacji prac w celu ich realizacji w okresie kwalifikowalności wydatków 
podjęto decyzję o wprowadzeniu zamknięcia dwutorowego. Prowadzenie ruchu kolejo-
wego na odcinku Warszawa – Poznań odbywać się będzie z wykorzystaniem tras objaz-
dowych. Dla dalekobieżnych pociągów pasażerskich przewidywane jest prowadzenie po-
ciągów objazdem z wykorzystaniem linii kolejowej nr 353 na odcinku Poznań – Gniezno 
– Inowrocław oraz linii kolejowej nr 131 na odcinku Inowrocław Rąbinek – Barłogi, co 
spowoduje wydłużenie przejazdu najszybszego pociągu o ok. 40 minut. Trasy objazdowe 
dla pociągów towarowych będą ustalane w ramach indywidualnego rozkładu jazdy.

PKP PLK SA podjęła współpracę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako 
organizatorem transportu publicznego oraz lokalnymi samorządami w celu sprawnej 
organizacji komunikacji zastępczej do obsługi ruchu regionalnego na odcinku Konin 
– Września oraz Konin – Barłogi. Na zamkniętych odcinkach przewiduje się rozbu-
dowaną organizację komunikacji zastępczej połączeniami autobusowymi w różnych 
relacjach skomunikowanymi z pociągami regionalnymi. Ponadto, wykonawcy robót 
zostali zobligowani do skrupulatnego przestrzegania przyjętych terminów zamknięć 
torowych. Ewentualne przekroczenie wspomnianych terminów będzie sankcjonowane 
znacznymi karami umownymi.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA koordynują wszystkie realizowane inwestycje w taki 
sposób, aby zapewnić pasażerom warunki podróżowania w miarę możliwości porów-
nywalne z okresem przed rozpoczęciem inwestycji. W tym celu prowadzone są konsul-
tacje z przewoźnikami i samorządami lokalnymi. Wypracowane rozwiązania, mają na 
uwadze przede wszystkim spełnienie potrzeb komunikacyjnych pasażerów. Harmono-
gramy inwestycji układane są w taki sposób, aby zapewnić maksymalną przejezdność 
potoków podróżnych.

Należy przy tym podkreślić, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest 
świadome zmienionej organizacji ruchu pociągów kursujących na liniach kolejowych 
objętych pracami inwestycyjnymi oraz związanych z tym faktem wielu niedogodności 
dla pasażerów jak również lokalnych społeczności. W celu minimalizacji przejścio-
wych niedogodności, wspólnie z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK SA moni-
torowany jest przebieg przygotowań do realizacji inwestycji i spośród dostępnych roz-
wiązań akceptowane są wyłącznie takie, które generują najmniejsze koszty społeczne.

Łączę wyrazy szacunku 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Andrzej Bittel 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Grażyny Sztark

skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęły stanowiska Rady Miejskiej 

w Koszalinie i wielu samorządów z mojego regionu zaniepokojonych coraz 
bardziej oddalającą się perspektywą budowy drogi S6, mającej niebagatel-
ny wpływ na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego i po-
morskiego.

Droga krajowa nr 6 to bardzo istotny dla kraju szlak: wschód – zachód 
Europy, będący ważnym odcinkiem trasy europejskiej E28, Berlin – Szczecin 
– Gdańsk – Kaliningrad – Mińsk, łączący Unię Europejską z krajami nadbał-
tyckimi, skandynawskimi i krajami Europy Wschodniej.

Droga S6 to szlak bardzo ważny dla funkcjonowania i rozwoju przedsię-
biorstw naszego regionu, to szlak transportowy łączący aglomeracje portowe 
Szczecina i Trójmiasta, nawiązujący do istniejącej sieci dróg. To zwiększe-
nie dostępności do portów lotniczych Gdańska, Szczecina i Berlina, mające 
kolosalne znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego tego nadmorskiego 
regionu. To szansa na podniesienie atrakcyjności turystycznej i na rozwój 
terenów inwestycyjnych.

Jesienią ubiegłego roku GDDKiA ogłosiła pierwsze przetargi, które do 
dziś zostały już rozstrzygnięte. Ponadto w czerwcu br. ministerstwo zapew-
niało, że prace związane z budową tej drogi odbywają się zgodnie z założo-
nymi harmonogramami. Jednakże w chwili obecnej ci sami przedstawiciele 
wycofują się z tych stwierdzeń.

W dniu 5 października 2016 r. podczas posiedzenia Sejmu RP, pan Jerzy 
Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
przyznał, że dla ministerstwa „priorytetem na Pomorzu nie jest droga S6, 
lecz ułatwienie dostępu do portu w Gdyni lub – ewentualnie – realizacja Ob-
wodnicy Metropolitalnej Trójmiasta czy wsparcie odkładanej od lat budowy 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej”.

Kilka dni temu również pan Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIB, pod-
czas konferencji PiS w Koszalinie powiedział: „Droga powstanie, ale dziś nie 
mogę powiedzieć, w jakim terminie. Decyzja o budowie drogi ekspresowej 
S6 z Koszalina do Gdańska nadal jest rozważana. Nikt tej drogi nie skreślił. 
Decyzja w sprawie drogi może zapaść po Nowym Roku”.

Odłożenie budowy zachodniopomorskich i pomorskich odcinków drogi 
ekspresowej S6 na bliżej nieokreśloną przyszłość będzie oznaczało dalsze 
pogłębianie różnic w rozwoju kraju i regionu. To zaprzepaszczenie szansy 
na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Pomorza oraz wy-
sokie koszty społeczne związane z częstymi wypadkami śmiertelnymi na 
drodze krajowej nr 6 i nr 11, a także bardzo liczne problemy komunikacyjne 
i środowiskowe.

W związku z bardzo różnymi, zazwyczaj negatywnymi, stanowiskami 
dotyczącymi budowy drogi S6 pochodzącymi z ministerstwa i wypowiedzia-
mi prezentowanymi przez przedstawicieli ministerstwa na różnego typu kon-
ferencjach apeluję o dotrzymanie obietnic i terminową realizację tej ważnej 
dla regionu i społeczeństwa inwestycji oraz zwracam się z uprzejmą prośbą 
o przedstawienie jasnego, jednolitego stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark
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Odpowiedź

Warszawa, 30.12.2016 r.

Pan Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią senator Grażynę Sztark na 

31. posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie budowy drogi ekspreso-
wej S6, przedstawiam poniższe informacje.

W ocenie resortu infrastruktury i budownictwa, przedmiotowa inwestycja ma duże 
znaczenie dla rozwoju północnej części kraju. Odzwierciedleniem tego znaczenia jest 
ujęcie jej budowy i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) w Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Przebieg tras został określony przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska 
(RDOŚ) w Szczecinie i Gdańsku w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji. Niestety decyzja RDOŚ dla OMT nie jest decyzją ostateczną. W jej 
przypadku sprawa trafiła do organu drugiej instancji, a stamtąd do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję podjętą przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska (organ drugiej instancji). W dniu 22 grudnia 2016 r. GDOŚ złożył 
skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie informuję, że dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 pomię-
dzy Goleniowem, a Koszalinem o łącznej długości ok. 140 km zostały złożone wnioski 
o wydanie decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). 13 grud-
nia br. Wojewoda Zachodniopomorski wydał kolejną decyzję ZRID dla odcinka drogi 
ekspresowej S6 Kiełpino – Kołobrzeg o długości 24,1 km. Jest to już 3 z kolei decyzja 
ZRID dla 6 odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina. Trasa S6 od Goleniowa do 
Koszalina powinna zostać udostępniona dla kierowców w 2019 roku.

W odniesieniu do drogi ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina do Trójmiasta 
należy wskazać, że w podejmowaniu decyzji o kierowaniu zadań inwestycyjnych do 
kolejnych etapów realizacyjnych, resort musi uwzględniać obecne uwarunkowania fi-
nansowe. Wynika to z wartości limitu Programu, który wynosi 107 mld złotych, co jest 
niewystarczające przy wartości wszystkich zadań w nim ujętych, która sięga blisko 
200 mld złotych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że kierowanie inwestycji do II etapu przetargu 
wskazane jest gdy projekt posiada co najmniej decyzję środowiskową, która niestety 
w przypadku OMT została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Pozdrawiam 
 
z upoważnienia 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
Jerzy Szmit 
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatorów Grażyny Sztark, Bogdana Klicha, 
Sławomira Rybickiego, Jana Rulewskiego, 

Wiesława Kiliana, Piotra Florka, Mariana Poślednika, 
Macieja Grubskiego, Piotra Wacha, Marka Rockiego, 

Leszka Czarnobaja, Jarosława Dudy, Kazimierza Kleiny, 
Władysława Komarnickiego, Piotra Zientarskiego, 

Jerzego Wcisły, Jadwigi Rotnickiej, Barbary Zdrojewskiej, 
Marii Pańczyk-Pozdziej, Mieczysława Augustyna 

oraz Ryszarda Bonisławskiego

skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

J.P. został w dniu 29 listopada 2016 r. zatrzymany w stylu przypomina-
jącym najgorsze czasy stanu wojennego i oskarżony o działania korupcyjne. 
W stylu nawiązującym do propagandy komunistycznej i stylu prokuratora, 
który potrafił publicznie i przed zebraniem dowodów oświadczyć, że „ten 
pan już nikogo nie uśmierci”, wykorzystując media publiczne zwane narodo-
wymi, dokonano de facto cywilnego „uśmiercenia” J.P.

Przejęcie sprawy przez Prokuraturę Krajową podległą ministrowi spra-
wiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i decyzja o zastosowaniu aresztu, przy jed-
noczesnej kampanii medialnej, świadczą o tym, że istotą działań nie były 
sprawy procedury, ale potrzeby propagandy politycznej.

Na szczęście niezależny, poznański sąd po zapoznaniu się z całością 
„obciążających” materiałów nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastoso-
wanie aresztu.

Mimo takiego finału wyrażamy zaniepokojenie i sprzeciw wobec moż-
liwości powrotu praktyk z nieodległych czasów, gdy sprawiedliwość była 
podporządkowana propagandzie partyjnej. Zbyt dobrze pamiętamy, ile zła 
uczynił indywidualnym ludziom oraz całym sferom życia społecznego mini-
ster, który przywrócił w wolnej Polsce praktyki rodem ze stanu wojennego.

Protest grupy senatorów, który niniejszym przedkładamy, ma swój sym-
boliczny związek z 35. rocznicą stanu wojennego, którego wprowadzenie za 
kilka dni będziemy wspominali. Mamy nadzieję, że będziemy tylko wspomi-
nali, a nie ostrzegali przed powrotem praktyk z tamtych lat.

Grażyna Anna Sztark Jarosław Duda 
Bogdan Klich  Kazimierz Kleina 
Sławomir Rybicki  Władysław Komarnicki 
Jan Rulewski  Piotr Zientarski 
Wiesław Kilian  Jerzy Wcisła 
Piotr Florek   Jadwiga Rotnicka 
Marian Poślednik  Barbara Zdrojewska 
Maciej Grubski  Maria Pańczyk-Pozdziej 
Piotr Wach   Mieczysław Augustyn 
Marek Rocki  Ryszard Bonisławski 
Leszek Czarnobaj
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Stanowisko 
DYREKTORA BIURA MINISTRA 
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, 16 grudnia 2016 r.

Pan 
Przemysław Funiok 
Dyrektor Biura Prezydialnego 
Prokuratura Krajowa

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

Pani Marii Koc, z dnia 13 grudnia 2016 r. nr BPS/043-31-740/16, przesyłające tekst 
oświadczenia złożonego przez senator Grażynę Sztark podczas 31. posiedzenia Senatu 
RP w dniu 7 grudnia 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

Odpowiedź 
ZASTĘPCY 
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 4 stycznia 2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pani Senator Grażyny Sztark złożonym wspólnie 

z innymi senatorami podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 grudnia 2016 
roku, które zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Gene-
ralnego, uprzejmie informuję, że działania organów ścigania w sprawie PK X WZ 
Ds. 18.2016 – prowadzonej przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Pozna-
niu, polegające na zatrzymaniu, ogłoszeniu postanowień o przedstawieniu zarzutów 
i skierowaniu do sądu wniosków o tymczasowe aresztowanie J.P. i innych osób, były 
standardowe i nie odbiegały od dotychczasowej wieloletniej praktyki obowiązującej 
w podobnych sprawach.

O trafności oceny prawnej dokonanej przez Prokuraturę Krajową świadczy posta-
nowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu, który po rozpoznaniu zażalenia na postano-
wienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, w dniu 20 grudnia 2016 roku, orzekł, 
że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, 
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że podejrzani w sprawie popełnili przestępstwa zarzucane im w postanowieniach 
o przedstawieniu zarzutów, co stosownie do treści art. 249 §1 kpk stanowi podsta-
wową przesłankę do wnioskowania o stosowanie środków zapobiegawczych, w tym 
tymczasowego aresztowania.

Łączenie tego śledztwa z koniunkturą polityczną nie znajduje uzasadnienia. Spra-
wa została rozpoczęta przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2015 roku, czynno-
ści operacyjne w postaci kontroli rozmów telefonicznych były realizowane za zgodą 
ówczesnego Prokuratora Generalnego i na podstawie postanowień Sądu Okręgowego 
w Warszawie, w trybie art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym /Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 z późn. zm./.

Informacje przedstawicieli organów ścigania, przekazywane w związku z tą sprawą 
należy ocenić jako wyważone i oszczędne.

Prokuratorzy prowadzący śledztwo PK X WZ Ds. 18.2016 przy podejmowaniu de-
cyzji procesowych kierują się zasadami określonymi w Kodeksie postępowania karne-
go oraz ustaleniami dowodowymi.

Z poważaniem 
 
ZASTĘPCA 
PROKURATORA GENERALNEGO 
Marek Pasionek
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Oświadczenie senatora Rafała Ślusarza

skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

W (...) w gminie (...), (…), funkcjonowały zakłady przemysłowe (…). 
Obecnie pozostały po nich ruiny, porzucone chemikalia i bałagan. Teren tego 
nieużytku przemysłowego (ok. 1,5 ha) administrowany jest aktualnie przez 
syndyka masy upadłościowej firmy (…) Sp. z o.o., p. P.J. mającego kance-
larię w (…).

Kilka razy w tych niedozorowanych obiektach miały miejsce pożary. 
Wydzielające się odory z pozostałości chemikaliów, zagrożenie pożarowe, 
obawy przed skażeniem toksycznymi substancjami wywołały wiele reakcji 
zaniepokojonej lokalnej społeczności, w tym stowarzyszenia (…) w (…). Było 
to powodem wszczęcia przez burmistrza miasta i gminy (...) postępowania 
administracyjnego, a w konsekwencji wydania decyzji obligującej admini-
stratora, syndyka masy upadłościowej, do uporządkowania terenu, wywie-
zienia do utylizacji toksycznych odpadów zalegających na tym nieużytku 
przemysłowym. Decyzję wydano w kwietniu 2014 r., z terminem jej wykona-
nia do końca maja 2014 r. Syndyk całkowicie zignorował wymagania zawar-
te w tej decyzji. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska we Wrocławiu, 
delegatura w Jeleniej Górze, po kilkukrotnych pismach i monitach tak władz 
samorządowych, jak i lokalnej ludności, dopiero w drugiej połowie roku 2015 
dokonał wizji obiektu z pobraniem próbek wody, gleby, toksycznych odpa-
dów i wydał zalecenie usunięcia zagrożeń. Niestety bezskutecznie.

W listopadzie 2015 r. syndyk publicznie zobowiązał się do usunięcia od-
padów, rekultywacji terenu oraz zabezpieczenia obiektu poprzemysłowego 
w terminie do końca 2015 r. Terminu tego nie dotrzymał. Faktycznie pojawili 
się w listopadzie 2015 r. jacyś pracownicy do rozbiórki obiektów budowla-
nych. Wywieziono nawet około 1,5 t toksycznych odpadów (z ogółem 30 t), 
pozostałe wylano na grunt obiektu byłej fabryki. O takim sposobie utylizacji 
lokalna społeczność powiadomiła Policję i prokuratora, sygnalizując znamio-
na popełnienia przestępstwa. Policja sporządziła protokół, ale prokurator do 
dnia dzisiejszego nie odniósł się do żadnego z czterech pism skierowanych 
przez stowarzyszenie (…) w tej sprawie.

WIOŚ delegatura Jelenia Góra dokonał w okresie listopad 2015 – marzec 
2016 kontroli i pomiarów, stwierdzając znaczące przekroczenie norm, ska-
żenie gruntu obiektu poprzemysłowego ropopochodnymi, oraz identyfikując 
na terenie obiektu przemysłowego skażenie gleby silnie kancerogenną tok-
syną, benzo-a-pirenem, którego stężenie w poszczególnych próbkach gleby 
wahało się od 4 do 12 ppm. WIOŚ w swoim orzeczeniu zauważa, że norma 
w przypadku gleb terenów przemysłowych wynosi 50 ppm, a więc skażenie 
obiektu przemysłowego mieści się w normie. WIOŚ w swoim orzeczeniu cał-
kowicie pomija fakt, że sąsiadująca z obiektem przemysłowym gleba działki 
rolnej skażona jest benzo-a-pirenem w wysokości około 0,4 ppm, a norma 
dopuszczalna wynosi 0,03 ppm.

Zaistnienie skażenia gleby działki rolnej sąsiadującej (od strony wschod-
niej) ze skażonym gruntem obiektu przemysłowego pozwala domniemywać, 
że z tego źródła rozprzestrzeniało się skażenie na sąsiadujące z obiektem od 
strony południowej, zachodniej i północnej działki zabudowy mieszkalnej, 
gdzie WIOŚ zaniechał pobrania próbek gleby.

Zaistnienie w obiekcie przemysłowym firmy (...) źródła rozprzestrze-
niania się na sąsiadujące posesje mieszkalne silnej toksyny benzo-a-pire-
nu było powodem wystąpienia lokalnej społeczności do burmistrza miasta 
i gminy (...) z pismem z dnia 10 października 2016 r., zawierającym wniosek 
o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ustalenia stanu skaże-
nia, dynamiki jego rozprzestrzeniania się i stopnia zagrożenia z tego powodu 
życia i zdrowia lokalnej społeczności oraz inwentarza zwierząt gospodarstw 
domowych. Kopię pisma/ wniosku do burmistrza skierowano do wiadomości 
WIOŚ Jelenia Góra oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Lwówku Śląskim. W przedmiotowym wniosku wyartykułowano potrzebę 
urzędowego przymuszenia administratora obiektu przemysłowego będącego 
źródłem rozprzestrzeniającego się skażenia do identyfikacji i bezwzględne-
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go usunięcia źródła skażenia i emisji do sąsiadujących z obiektem posesji 
mieszkalnych i gospodarstw domowych niebezpiecznego dla ludzi i zwierząt 
benzo-a-pirenu. Wniosek pozostał bez odpowiedzi.

Instytucje ustawowo zobowiązane do monitorowania stanu środowiska 
i nadzoru wykluczającego potencjalną katastrofę ekologiczną, w tym zatru-
cie benzo-a-pirenem ludzi i zwierząt (WIOŚ Jelenia Góra, Sanepid Lwówek 
Śląski) nie odniosły się do pisma z 10 października 2016 r. ani nie zajęły 
żadnego stanowiska w tej sprawie.

W (...) pozostały toksyczne, w tym ciekłe, odpady niezidentyfikowanych 
chemikaliów. Większość chemikaliów (prawie 30 t) zutylizowano, rozlewając 
je po gruncie terenu fabryki, obok sąsiadujących użytków rolnych, posesji 
mieszkalnych i gospodarstw przydomowych. Powstało źródło emiter tok-
sycznego benzo-a-pirenu.

Stowarzyszenie (…) wystąpiło do Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocła-
wiu o wizytację Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim w sprawie kon-
troli postępowania w związku z protokolarnym (Policja – XI 2015) stwierdze-
niem faktu rozlewania znaczących ilości toksycznych odpadów chemikaliów 
na działce przemysłowej w (...).

Stowarzyszenie (…) wystąpiło również do powiatowego inspektora nad-
zoru budowlanego we Lwówku Śląskim o kontrolę i nadzór w zakresie zagro-
żeń wywołanych pracami rozbiórkowymi obiektów budowlanych firmy (…), 
w tym zagrożenia zatrucia posesji mieszkalnych sąsiadujących ze składowi-
skiem odpadów toksycznych chemikaliów.

W lipcu 2016 r. samorząd miasta i gminy (...) przyjął uchwałę w ramach 
realizacji programu rewitalizacji terenów zdegradowanych. W uchwale po-
minięto działkę zdegradowanego terenu poprzemysłowego w (…), emitera 
rakotwórczej trucizny benzo-a-pirenu.

Proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą bulwersującą 
lokalną społeczność zaniepokojoną rozprzestrzenianiem się toksycznych 
substancji.

Rafał Ślusarz

Stanowisko

Warszawa, 1.02.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Rafała Ślusarza, złożonym w dniu 

7.12.2016 r. podczas 31. posiedzenia Senatu RP w sprawie porzuconych chemikaliów 
po (…) – BPS/043-31-741/16, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę termi-
nu udzielenia odpowiedzi. Uprzejmie informuję, że w celu uzyskania szczegółowych 
informacji w sprawie porzuconych chemikaliów istniała potrzeba zwrócenia się do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Odpowiedź zostanie udzielona w możliwie 
najkrótszym terminie.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska
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Stanowisko

Warszawa, 21.02.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia Pana Senatora Rafała Ślusarza, złożonego w dniu 

7.12.2016 r. podczas 31. posiedzenia Senatu RP w sprawie porzuconych chemikaliów 
po (…) – BPS/043-31-741/16, zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowną prolonga-
tę terminu udzielenia odpowiedzi, ze względu na konieczność uzyskania informacji 
od organów nadzorowanych oraz konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy 
otrzymanych informacji w sprawie. Bardzo proszę o prolongatę terminu udzielenia 
odpowiedzi do dnia 15 marca 2017 r.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź

Warszawa, 8.03.2017 r.

Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia Pana Senatora Rafała Ślusarza, złożonego w dniu 

7.12.2016 r. podczas 31. posiedzenia Senatu RP w sprawie porzuconych chemikaliów 
po (…) – BPS/043-31-741/16, przekazuję poniżej wyjaśnienia.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Głównego Inspektora Ochrony Środo-
wiska, na terenie działki w (…), gm. (…) w województwie (…), mieściły się (…) (data 
rozpoczęcia działalności 1992 r.), a następnie (…) Spółka z o.o., która stała się następ-
cą prawnym byłych (…) i która 20 czerwca 2014 r., zgodnie z postanowieniem Sądu 
w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy (Sygn. Akt V GU 1/14) ogłosiła upadłość.

Natomiast z informacji przekazanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska (zwanego dalej „Dolnośląskim WIOŚ”) wynika, że (…) 
zajmowały się produkcją wyrobów bawełnianych poliestrowych i mieszanych. Surow-
cami do produkcji tkanin była przędza, mąka pszenna i ziemniaczana, wypełniacz 
w postaci kaolinu i plastyfikatory w postaci polipropylenolu, żywic i pigmentów. Z ko-
lei (…) Sp. z o. o. prowadziła prace związane z uruchomieniem instalacji do produkcji 
estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Surowcami do tej produkcji były 
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oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, wodorotlenek potasu i alkohol metylowy, a produk-
tem ubocznym była gliceryna. Z karty charakterystyki estrów metylowych wyższych 
kwasów tłuszczowych wynika, że są to substancje biodegradowalne i nie stanowią 
zagrożenia dla środowiska.

W sierpniu 2014 r. Dolnośląski WIOŚ został poinformowany o problemie magazy-
nowanych odpadów na terenie byłych (…) w (…) a na wniosek mieszkańców wsi (…), 
w dniu 26 sierpnia 2014 r. Dolnośląski WIOŚ przeprowadził wizję lokalną terenu, 
w wyniku której stwierdził obecność porzuconych na terenie zakładu odpadów gruzu 
budowlanego, budowlanych elementów konstrukcyjnych, drewna odpadowego oraz 
różnego rodzaju odpadów z tworzyw sztucznych. W istniejących budynkach znajdo-
wały się beczki z tworzywa sztucznego w większości puste, część beczek była wypeł-
niona w różnym stopniu nieznanymi substancjami. W jednej z beczek stwierdzono 
substancję o intensywnym zapachu stężonego kwasu. W hali przemysłowej mieściły 
się dwa betonowe baseny z wodą i pływającym oleistym kożuchem na powierzchni. 
Większość obiektów budowlanych zakładu była zdewastowana.

W związku z nieusunięciem odpadów z przedmiotowego terenu, Dolnośląski WIOŚ 
pismem z dnia 29 października 2014 r., znak: DJ DI.7024.164.2014zl przekazał Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy (…) ustalenia z przedmiotowego rozpoznania, wraz z wnio-
skiem o podjęcie działań w powyższej sprawie, w ramach kompetencji wynikających 
z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 
z późn. zm.). Na skutek tego Burmistrz Miasta i Gminy (…) pismem z dnia 20 listo-
pada 2014 r. wszczął postępowanie w sprawie usunięcia odpadów pozostałych po 
produkcji biopaliw z działki nr (…) obręb (…) wobec Pana P.J. – syndyka masy upad- 
łościowej (…) Sp. z o.o. w upadłości. W ramach prowadzonego postępowania przez 
Burmistrza Miasta i Gminy (…) w dniu 18 lutego 2015 r. miała miejsce kolejna wizja 
terenowa, w której wziął udział Dolnośląski WIOŚ oraz przedstawiciel Urzędu Mia-
sta i Gminy (…). W związku z ustaleniami przedmiotowej wizji, Dolnośląski WIOŚ 
pismem z dnia 4 marca 2015 r., znak: DJ-DI.7024.114.2014 poinformował Burmi-
strza Miasta i Gminy (…) o dalszej obecności odpadów na terenie nieruchomości, 
wskazując jednocześnie, że z uwagi na brak możliwości technicznych nie jest w sta-
nie określić, jakie substancje zostały zmagazynowane w beczkach znajdujących się 
na tym terenie. Burmistrz Miasta i Gminy (…) decyzją z dnia 24 kwietnia 2015 r., 
znak: GOOŚ.6236.2.2014.8, nakazał Panu P.J. – syndykowi masy upadłościowej (…) 
Sp. z o.o. w upadłości, usunięcie odpadów pozostałych po produkcji biopaliw w ter-
minie do 29 maja 2015 r.

Natomiast w dniach 27 października do 13 listopada 2015 r., na wniosek Burmi-
strza Miasta i Gminy (…), Dolnośląski WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną 
na terenie (…) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w celu ustalenia stopnia szkodli-
wości ciekłych odpadów zmagazynowanych na działce nr (…). W trakcie wizji tereno-
wej przeprowadzonej w obecności Syndyka Masy Upadłościowej stwierdzono, że teren 
działki nr (…) był nieogrodzony. Stan techniczny obiektów zlokalizowanych na terenie 
działki budził zastrzeżenia, większość z nich była zdewastowana i groziła zawaleniem. 
Z informacji uzyskanych od Syndyka wynikało, że w dniu 4 listopada 2015 r. do Sta-
rosty Lwóweckiego złożony został wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektów znaj-
dujących się na terenie działki nr (…) w (…). Zgodnie z przedstawionym zleceniem wy-
konania robót budowlanych  dla W.L. prowadzącego działalność gospodarczą pn. (…) 
w (…) miało ono objąć rozbiórkę wszystkich istniejących budynków znajdujących się 
na działce oraz niwelacji terenu przedmiotowej działki, zagospodarowanie materiałów 
porozbiórkowych, w tym odpadów innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku pro-
wadzonych prac. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych, 
przyjmujący zlecenie miał obowiązek niezwłocznego poinformowania Syndyka. Od-
pady niebezpieczne miały zostać niezwłocznie przekazane podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia do ich przyjmowania i zagospodarowania. Ponieważ w trakcie 
kontroli stwierdzono obecność odpadów, działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688), pismem z dnia 27 li-
stopada 2015 r. Dolnośląski WIOŚ wystąpił do Burmistrza Miasta (…) z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
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Odnosząc się do zarzutu podnoszonego przez Stowarzyszenie (…), że odpady ciek- 
łe zostały wylane i zakopane na terenie prowadzonej działalności, należy wskazać, 
że Dolnośląski WIOŚ nie dysponuje dowodami potwierdzającymi takie postępowanie, 
nie posiada również wiedzy o prowadzeniu przez Syndyka innych działań mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko.

Dolnośląski WIOŚ w dniach 16 października 2015 r. oraz 16 lutego 2016 r. do-
konał poboru próbek i badań wód oraz gleby na przedmiotowym terenie. W pobo-
rze próbek uczestniczyła przedstawicielka Stowarzyszenia (…). Do badań pobierano 
próbki gleb w rejonie pomieszczenia, w którym wcześniej magazynowano odpady oraz 
w miejscu wskazanym przez przedstawicielkę Stowarzyszenia (…) jako miejsca do-
mniemanego wylewania i zakopywania odpadów. Przeprowadzone badania nie wy-
kazały przekroczeń standardów jakości gleby w badanych parametrach dla terenów 
przemysłowych poza zawartością oleju mineralnego w próbce pobranej w rejonie roz-
lania oleju (niewielka powierzchnia ok. 10 m2). W związku ze stwierdzeniem rozlania 
oleju, na wniosek Dolnośląskiego WIOŚ Syndyk usunął zanieczyszczony olejem grunt 
z miejsca rozlania, o czym poinformował pismem z dnia 3 czerwca 2016 r.

Przeprowadzone przez Dolnośląskiego WIOŚ badania zawartości benzo(a)pire-
nu w glebie na terenie byłych (…) i (…) Sp. z o.o. nie wskazują na przekroczenie 
stężenia tego związku w glebie dla terenów przemysłowych. Wartość dopuszczalna 
dla terenów przemysłowych, według obowiązującego w trakcie dokonywania po-
miarów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 65 
poz. 1359), dla benzo(a)pirenu wynosiła 50 mg/kg suchej masy, a badania wyka-
zały, że zawartość tej substancji w glebie wynosiła od 4,4 do 12,9 mg/kg suchej 
masy. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) dopuszczalna wartość zanieczysz-
czenia ziemi benzo(a)pirenem, dla terenów przemysłowych, została obniżona do 
20 mg/kg suchej masy.

Natomiast na terenach poza zakładem stwierdzono zawartość benzo(a)pirenu na 
poziomie 0,378 i 0,183 mg/kg suchej masy. Wartość dopuszczalna dla terenów użyt-
kowanych rolniczo wynosiła (w czasie poboru prób) 0,03 mg/kg suchej masy. Podczas 
kontroli prowadzonych oględzin nie udowodniono zarządcy terenów byłych (…) i (…) 
Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej działań mających wpływ na poziom zanieczyszcze-
nia benzo(a)pirenem gleb poza zakładem.

Należy wspomnieć, że wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), 
w tym benzo(a)piren są substancjami powstającymi w wyniku niepełnego spalania 
związków organicznych, w tym paliw stałych, drewna, odpadów, paliw samocho-
dowych a także tworzyw sztucznych. Głównymi źródłami emisji tych substancji są 
piece grzewcze wykorzystujące paliwa stałe, domowe piece centralnego ogrzewania, 
kuchnie kaflowe, kominki itp., a także wszelkiego rodzaju emisje niezorganizowane, 
jak wypalanie ściernisk, spalanie resztek roślinnych na polach, działkach i ogro-
dach, spalanie śmieci i odpadów w ogniskach i urządzeniach do tego nieprzysto-
sowanych. Dolnośląski WIOŚ, w ramach prowadzonych badań monitoringowych 
jakości powietrza w 2015 r., stwierdził na wszystkich stanowiskach pomiarowych 
przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wynoszącego 1 ng/m3. Najwyższe 
stężenia średnioroczne (1530% poziomu docelowego) wystąpiło w Nowej Rudzie, Le-
gnicy (550% poziomu docelowego), Szczawnie Zdroju (540%), Jeleniej Górze (520%), 
najniższe – na stanowisku pozamiejskim w Osieczowie (180%). Badane w stanowi-
skach pomiarowych stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu wzrasta znacząco w sezo-
nie grzewczym.

Na terenie gminy (…) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2014 r. 
były prowadzone badania, którymi objęto grunty użytkowane rolniczo na obszarze 
NATURA 2000 – Góry Izerskie. Wyznaczono sześć punktów pomiarowych. W trzech 
badanych punktach pomiarowych odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalne-
go benzo(a)pirenu. Najwyższa stwierdzona zawartość w glebie w tym rejonie wynosiła 
0,114 mg/kg.
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Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, aktualnie na omawianym terenie nie jest prowadzo-
na żadna działalność gospodarcza, rozpoczęte prace rozbiórkowe do dnia dzisiejszego 
nie zostały zakończone, a nieruchomość jest obecnie własnością KJN Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Do Dolnośląskiego WIOŚ (stan na dzień 14 lutego 
2017 r.) nie wpłynęły żadne interwencje na działania nowego zarządcy.

Z poważaniem 
 
z up. MINISTRA 
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska


