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Oświadczenie senatora Przemysława Błaszczyka
skierowane do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej
Szanowna Pani Prezes!
Do mojego biura zgłosił się pan M.P. z prośbą o podjęcie interwencji
w jego sprawie.
Z przedstawionych przez pana P. dokumentów oraz udzielonych informacji wynika, że decyzją z dnia 19 kwietnia 2017 r. ZUS I Oddział w Łodzi, znak ENS/20/021161976, odmówił mu prawa do emerytury, gdyż
dopiero w dniu 27 września 2017 r. osiągnie on wiek emerytalny oraz do
dnia 1 stycznia 1999 r. nie udowodnił on wymaganego 25-letniego okresu
składkowego i nieskładkowego. ZUS przyjął za udowodnione okresy pracy
wliczone do ogólnego stażu pracy – 21 lat 6 miesięcy 3 dni. Organ rentowy
przy ustalaniu prawa do emerytury nie uznał okresu pracy w gospodarstwie
rolnym rodziców w czasie od 1 lipca 1977 r. do 11 grudnia 1980 r. z uwagi
na brak zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez rodziców i w czasie od 12 grudnia 1980 r. do 31 marca 1981 r. z uwagi na brak zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne rolników przez pana P. Organ rentowy ustalił staż
pracy w szczególnych warunkach/charakterze w okresie 17 lat 9 miesięcy.
Z decyzją ZUS pan P. nie zgadza się i dlatego wniósł o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzję tę pan P. uważa za bardzo krzywdzącą.
Z przedstawionych dokumentów wynika, że rodzice pana M.P. – H. i T.P.
– posiadali gospodarstwo rolne w latach 1872–1980 o powierzchni 12,63 ha
(zaświadczenie Wójta Gminy W., zeznania świadków), prowadzili to gospodarstwo rolne w okresie od 1952 r. do 1980 r. oraz sprzedali jednostkom
gospodarki uspołecznionej produkty rolne w roku 1977, 1978, 1979 o określonej w zaświadczeniu wartości.
Pan M.P. już jako dziecko pracował wraz z rodzicami w tym gospodarstwie rolnym. Świadkowie potwierdzili, że pan P. pracował w gospodarstwie
rodziców po ukończeniu 16 roku życia w okresie od 28 września 1973 r. do
31 marca 1981 r. Zgodnie z umową przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego z dnia 12 grudnia 1980 r. H.P. i T.P. przenieśli nieodpłatnie posiadanie i własność gospodarstwa rolnego o powierzchni 12,63 ha na
rzecz ich syna M.P. W zamian za to rodzice wnioskodawcy byli uprawnieni
do otrzymania emerytury. Tym samym z dniem 12 grudnia 1980 r. pan M.P.
stał się właścicielem gospodarstwa rolnego i na własny rachunek prowadził
to gospodarstwo rolne. Od dnia 1 kwietnia 1981 r. wnioskodawca podjął
zatrudnienie w PKP jako dyżurny ruchu.
Warto zwrócić uwagę, że ZUS przyjął za udowodnione okresy pracy
wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu przez niego
16 roku życia, tj. od 28 września 1973 r. do 30 czerwca 1977 r., zaś odmówił
uznania za udowodnione – pomimo przedstawienia takich samych dowodów
potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym – okresu pracy w gospodarstwie rolnym w okresie od 1 lipca 1977 r. do 31 marca 1981 r. jedynie
z uwagi na brak stosownego zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne rolników.
W świetle obowiązujących przepisów prawa stanowisko ZUS I Oddział
w Łodzi wydaje się być błędne.
Pragnę zwrócić uwagę, iż w myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując
je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe (…) przypadające przed
dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia”. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla
rolników i ich rodzin (DzU Nr 32 poz. 140), zwolnieni z obowiązku opłacania
składek byli domownicy rolnika. W związku z tym, że wnioskodawca był
domownikiem, nie miał on obowiązku opłacać z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.
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Warto zaznaczyć, iż na gruncie art. 10 ust. 1 ww. ustawy nie można
utożsamiać z pracą w gospodarstwie rolnym prowadzenia gospodarstwa rolnego, co związane jest z obowiązkiem opłacania składek.
Z kolei dopiero w wyniku rozwiązań przyjętych w art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn.: DzU z 1989 r. Nr 24 poz. 133 z późn.
zm.), a obecnie art. 4 ustawy o u.s.r., jest – począwszy od dnia 1 stycznia
1983 r. – uzależnienie zaliczenia pracy domownika w gospodarstwie rolnym
jako okresu uzupełniającego od opłacania przez rolnika za niego składki na
ubezpieczenie społeczne rolników (tak też Sąd Najwyższy orzekł w wyroku z dnia 23 września 1998 r., sygn. akt II UKN 230/98, OSNAPiUS 1999,
nr 20, poz. 657). Tym samym brak jest podstaw prawnych do odmowy zaliczenia do ogólnego stażu pracy pana M.P. okresu pracy w gospodarstwie
rolnym rodziców w okresie od 1 lipca 1977 r. do 11 grudnia 1980 r. z uwagi
na brak stosownego zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
Ponadto, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin
(DzU 1977 r. Nr 32 poz. 140), „rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat życia, zwolniony jest od obowiązku
opłacania składki przez okres pierwszych 5 lat gospodarowania”. Ubezpieczony prowadził gospodarstwo rolne od 12 grudnia 1980 r., więc na podstawie art. 40 przywołanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych
świadczeniach dla rolników i ich rodzin jako rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat życia (miał 23 lata),
zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie przez okres
pierwszych 5 lat gospodarowania.
Zatem, mimo iż rolnik rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tego tytułu i – co najważniejsze
– był uprawniony do świadczeń z tego ubezpieczenia, przy spełnieniu warunków określonych w art. 40 ustawy, opłacał składki, poczynając od daty
innej niż data obowiązku ubezpieczenia. Tym samym żądanie przedstawienia zaświadczenia z KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
rolników za okres od 12 grudnia 1980 r. do 31 marca 1981 r. wydaje się być
oczywiście bezzasadne.
Podobnie bezzasadne wydaje się być stwierdzenie organu rentowego, iż
powodem odmowy przyznania świadczenia jest fakt uzyskania wieku emerytalnego w dniu 27 września 2017 r. Generalną zasadą prawa emerytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego,
poczynając od dnia powstania prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia
ustawowych warunków zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), lecz
nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie
w celu jego przyznania. Reguła ta wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa in abstracto a przed złożeniem
wniosku, co w literaturze przedmiotu uzasadnia się zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji świadczeń, jednakże nie stanowi o braku możliwości złożenia wniosku przed ukończeniem wieku emerytalnego.
Na zakończenie chciałbym wskazać również, iż w istocie w uzasadnieniu decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r. brak jest uzasadnienia prawnego
adekwatnego do konkretnej sprawy pana M.P.
W związku z tym proszę o wnikliwą analizę całej sprawy, dokonanie
ponownej weryfikacji i analizy zgromadzonych w sprawie dokumentów i wyjaśnienie rzeczywistych przyczyn odmowy przyznania prawa do emerytury
oraz wskazanie, czy sposób postępowania pracowników ZUS prowadzących sprawę był prawidłowy tak co do żądania przedstawienia zaświadczeń z KRUS, jak i przyjętej wykładni przywołanych przeze mnie przepisów
prawa (w tym braku wskazania w decyzji jakichkolwiek z przywołanych
przepisów prawa).
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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Odpowiedź
Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.
Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
1. Oddziały ZUS zobowiązane są do realizacji przepisów w zakresie ustalania
uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Mogą więc przyznać
świadczenie, o które wnioskuje ubezpieczony, jeżeli zostały spełnione łącznie
wszystkie warunki wymagane do jego uzyskania.
W świetle przepisów ustawy emerytalnej1 jednym z warunków wymaganych do
przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych
jest udokumentowanie na dzień 1 stycznia 1999 r. okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 25 lat.
Przy ustalaniu prawa do emerytury, uwzględnia się:
– okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane
w odrębnych przepisach składki,
– przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa
rolnego po ukończeniu 16 roku życia,
– przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie
rolnym, po ukończeniu 16 roku życia,
jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do
przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu2.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników3 za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi, która:
– ukończyła 16 lat,
– pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie rolnym domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
– stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem
stosunkiem pracy.
W celu potwierdzenia okresu pozostawania domownikiem w okresie od 1 lipca 1977 r., tj. od wejścia w życie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników, do 31 grudnia 1982 r. konieczne jest udowodnienie, że rolnik,
u którego pracował domownik, opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne rolników. W związku z tym, wnioskodawca oprócz innych środków dowodowych
zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o opłacaniu składek na ubezpieczenie
społeczne rolników przez rolnika, u którego pracował jako domownik.
2. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że Pan M.P. o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach (praca na kolei) wystąpił 8 marca 2017 r.
Pan M.P. na potwierdzenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od
28 września 1973 r. do 31 marca 1981 r. przedłożył:
– oświadczenie wnioskodawcy,
– zeznania świadków,
– potwierdzenie faktu zamieszkiwania w podanym wyżej okresie w miejscowości G. wydane przez Urząd Gminy w Witoni,
– poświadczenie faktu istnienia gospodarstwa rolnego prowadzonego w latach
1972–1980 przez H. i T.P. wydane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy,
1

2
3

Art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1383), zwanej dalej ustawą emerytalną.
Art. 10 ust. 1 ustawy emerytalnej.
Dz. U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.
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– umowę z 12 grudnia 1980 r. o przekazaniu własności i posiadania gospodarstwa rolnego przez Pana H. i T.P. na rzecz syna M.P.,
– decyzję KRUS potwierdzającą uprawnienia matki zainteresowanego Pani T.P.
do emerytury rolnej oraz
– zaświadczenia z Urzędu Gminy i KRUS stwierdzające brak dokumentów poświadczających opłacanie przez zainteresowanego składek na FUSR w latach
1973–1984.
Zainteresowany ponadto oświadczył, że od 1980 roku był właścicielem gospodarstwa rolnego, które wcześniej należało do jego rodziców.
I Oddział ZUS w Łodzi, na podstawie przedstawionych dokumentów, uznał za
udowodniony łączny staż wynoszący 21 lat 6 miesięcy 3 dni, w tym 17 lat
7 miesięcy 19 dni okresów składkowych, 1 miesiąc 11 dni okresów nieskładkowych oraz 3 lata 9 miesięcy 3 dni okresów uzupełniających, tj. pracę w gospodarstwie rolnym rodziców od 28 września 1973 r. do 30 czerwca 1977 r. Wobec
tego, że Pan M.P. nie udowodnił na dzień 1 stycznia 1999 r. wymaganego co
najmniej 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego Oddział ZUS, decyzją z 19 kwietnia 2017 r., odmówił przyznania wcześniejszej emerytury.
Przy ustalaniu prawa do emerytury Oddział ZUS nie uwzględnił okresu:
– pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 1 lipca 1977 r. do 11 grudnia
1980 r., tj. do dnia przekazania gospodarstwa rolnego, ponieważ Pan M.P.
nie udowodnił faktu opłacania przez rodziców składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
– prowadzenia gospodarstwa rolnego od 12 grudnia 1980 r. do 31 marca
1981 r., ponieważ zainteresowany nie udokumentował faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, począwszy od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego rodziców.
W dniu 19 maja 2017 r. Pan M.P. wystąpił o ponowne rozpatrzenie uprawnień
do wcześniejszej emerytury. Do wniosku dołączył zaświadczenie Urzędu Gminy
Witonia poświadczające prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców od
1952 do 1980 roku i sprzedaż produktów rolnych w latach 1977–1979.
W sprawach dotyczących ubezpieczenia z tytułu prowadzenia gospodarstwa
rolnego organem właściwym jest KRUS. Wobec tego 13 czerwca 2017 r. Oddział ZUS wystąpił do Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli z wnioskiem
o udostępnienie danych dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez rodziców wnioskodawcy w okresie od 1 lipca 1977 r. do
1980 r. oraz o potwierdzenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników Pana M.P.
KRUS pismem z 19 lipca 2017 r. poinformowała, że Pan M.P. nie figuruje w ewidencji płatników składek oraz, że KRUS nie jest w posiadaniu dokumentów
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez
Państwa H. i T.P.
Dodaję, że w przedmiotowej sprawie nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające z KRUS odnośnie do:
– dokumentacji Pani T.P. stanowiącej podstawę przyznania emerytury rolniczej oraz
– ustalenia, czy istniały przesłanki do zwolnienia Pana M.P. z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Oddział ZUS wyda w sprawie stosowną decyzję.
Z wyrazami szacunku
Gertruda Uścińska
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w myśl stanowiska Konwentu
Powiatów Województwa Lubuskiego z 29 czerwca 2017 r. w sprawie braku
realizacji uchwał dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty
prowadzące apteki wnoszę o zmianę przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w wymienionym zakresie.
Dostępność aptek w mniejszych polskich miejscowościach jest ograniczona w dni świąteczne, zwłaszcza w porze nocnej. Rady powiatów zobowiązane są do podejmowania uchwał, które określają rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych. Praktyka pokazuje jednak, że pomimo podejmowania tych uchwał apteki pozostają w sferze martwego prawa. Dostępność aptek w wyznaczonych godzinach bardzo często nie jest przestrzegana przez
ich właścicieli uzasadniających to względami ekonomicznymi.
Wobec powyższego, mając na względzie interes mieszkańców oraz potrzebę szeroko zakrojonej ochrony zdrowia publicznego, wskazuję na brak
faktycznej możliwości wpływania na sposób realizacji uchwał w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek. W obecnym stanie prawnym potencjalną możliwość egzekwowania prawa w tym zakresie posiada jedynie wojewódzki
inspektorat farmaceutyczny.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownych działań zmierzających ku zmianie treści przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, które pozwoliłyby na wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów zapewnienia dostępności do usług świadczonych przez apteki, a także o wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie dostępności
aptek zgodnie z uchwałami podjętymi przez rady powiatów.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
Warszawa, 24.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Roberta Dowhana złożone podczas 45. posiedzenia Senatu w dniu 22 lipca 2017 r. wnoszącego o zmianę przepisów ustawy
– Prawo farmaceutyczne w zakresie dyżurów aptek w związku z brakiem realizacji
dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty je prowadzące, informuję co
następuje.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Ust. 1 ww. artykułu stano-
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wi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę,
święta i inne dni wolne od pracy.
Uwzględniając zatem fakt, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności, jego ustalenie wymaga zgromadzenia
danych pozwalających na określenie potrzeb ludności danego powiatu w zakresie korzystania z usług aptek. Wg zapisu rada powiatu ustalając rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych powinna kierować się opiniami:
a) władz samorządowych, odpowiadających za jakość życia, poziom świadczonych
usług na terenie gminy, powiatu, województwa, posiadających dane nt. liczby
i wieku ludności, stanu zdrowia mieszkańców,
b) samorządu aptekarskiego, który powinien dysponować danymi o liczbie aptek,
stanie zatrudnienia w nich oraz możliwościach wypełniania obowiązku zapewnienia obsady w planowanym przez radę powiatu rozkładzie godzin.
Obowiązek tworzenia harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych przez aparat
samorządowy wydaje się racjonalny, ze względu na to, że działa on najbliżej obywatela. Uzyskanie przez radnych społecznego zaufania, wiąże się z odpowiedzialnością
za zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wydaje się zatem właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonania
uchwały rady i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień również
na poziomie powiatowym.
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy
apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania
produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo
farmaceutyczne. Należy mieć na uwadze jednak, że przepis odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności nie zaś do nierespektowania harmonogramu
dyżurów przez apteki.
Dnia 13 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie
Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat problemów
z organizowaniem dyżurów aptek, a przede wszystkim egzekwowaniem od podmiotów
prowadzących apteki uchwał w tej sprawie.
Mając świadomość trudności z dostępnością dla pacjentów/klientów usług aptek
w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy szczególnie na terenach
małych aglomeracji oraz niewypełniania przez podmioty prowadzące apteki dyspozycji aktów prawa miejscowego regulujących dostępność do usług aptek, ustalono
wstępnie termin następnego spotkania (wrzesień 2017 r.), na którym omawiane mają
być propozycje i możliwości rozwiązania problemu zarówno przez stronę rządową jak
i samorządową.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
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Oświadczenie senatora Jarosława Dudy
oraz senatora Wiesława Kiliana
skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
Szanowna Pani Premier!
Jak wynika z przedstawionych nam informacji i dokumentów, Bank Gospodarstwa Krajowego wytypował nieruchomość gruntową o nr ewidencyjnym (…), obręb (…) Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie, do realizacji inwestycji osiedla mieszkaniowego w ramach programu
„Mieszkanie+”.
Władze gminy Kobierzyce uznały, że choć sam pomysł ma pozytywne
znaczenie dla przyszłości młodych rodzin, to jednak lokalizacja ww. inwestycji we wsi Tyniec Mały spowoduje dla lokalnej społeczności ogromne negatywne konsekwencje, co rzutować będzie także na sytuację ewentualnych
mieszkańców planowanych do budowy domów wielorodzinnych.
Jak wynika z informacji przedstawionych przez wójta gminy Kobierzyce,
Tyniec Mały liczy obecnie około 1500 mieszkańców. Budowa na tym terenie
300 nowych mieszkań spowoduje, że w krótkim czasie zamieszka tam dodatkowo około 1000 nowych mieszkańców. Tym samym nastąpi gwałtowne
zwiększenie – praktycznie z dnia na dzień – populacji wsi o ponad 66%. Na
taką zmianę nie jest przygotowana infrastruktura, zarówno społeczna, jak
i techniczna. Taki skokowy wzrost liczby mieszkańców wsi spowoduje bowiem znaczne utrudnienia w dostępie mieszkańców do podstawowej opieki
zdrowotnej, przedszkoli oraz edukacji szkolnej (nauka na 3 zmiany).
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kobierzyce nie przewiduje na
tym terenie inwestycji w obiekty opiekuńcze, oświatowe i opieki zdrowotnej w kształcie wymaganym planowaną inwestycją dotyczącą 300 nowych
mieszkań. W wykazie przedsięwzięć na lata 2017–2023 rada gminy Kobierzyce zaplanowała kwotę 7 milionów 450 tysięcy zł na rozbudowę zespołu
szkolno-przedszkolnego we wsi Tyniec Mały, 6 milionów 62 tysiące 730 zł na
budowę dróg osiedlowych wraz z oświetleniem i 3 miliony 100 tysięcy zł na
budowę domu dziennej opieki. W budżecie gminy nie ma obecnie środków
na zapewnienie bazy oświatowej, społecznej i innej, związanej z realizacją
programu „Mieszkanie+”.
Dużym problemem jest również sieć drogowa na tym obszarze, która
już teraz z trudem obsługuje ruch samochodów, a budowa nowego węzła
wpinającego lokalne drogi do obwodnicy Tyńca Małego wymaga kilkuletniego procesu inwestycyjnego oraz wyasygnowania wielu milionów złotych na
budowę odpowiedniej infrastruktury.
Jak informuje wójt gminy, gmina Kobierzyce nie występowała do BGK
z wnioskiem o zapotrzebowanie na lokale mieszkalne (pismo wójta gminy
Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2017 r. – kopia w załączeniu). To z inicjatywy
BGK odbyło się spotkanie, na którym bank przedstawił informację na temat
realizowania planowanej inwestycji na nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym (…), obręb (…) Tyniec Mały, która stanowi obecnie własność osób
fizycznych, a nie gminy Kobierzyce czy Skarbu Państwa, co niewątpliwie
podniesie koszty planowanej inwestycji.
Gmina Kobierzyce nie wskazywała żadnych nieruchomości na potrzeby
realizacji programu „Mieszkanie+” w obrębie wsi Tyniec Mały. Jedyna propozycja dotyczyła przejęcia terenów znajdujących się w zasobach Agencji
Nieruchomości Rolnych w miejscowości Wysoka i przeznaczenia ich pod publiczny teren rekreacyjny. Gmina Kobierzyce nie dysponuje nieruchomościami, na których mógłby być realizowany program „Mieszkanie+”.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się o wyjaśnienie i informacje.
1. Na jakiej podstawie została wybrana lokalizacja projektowanej inwestycji na nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym (…) w Tyńcu Małym
należącej do osób fizycznych?
2. Dlaczego tak duża inwestycja mieszkaniowa planowana jest w tak
małej społeczności lokalnej?
3. Dlaczego BGK w celu realizacji ww. inwestycji mieszkaniowej nie
wziął pod uwagę gruntów należących do Skarbu Państwa czy samorządu
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terytorialnego, w tym m.in. w miejscowości Wysoka, a zamierza kupić drogie
grunty od właścicieli prywatnych?
4. Jak jest szacowana wartość kosztów związanych z pozyskiwaniem
nieruchomości od osób fizycznych?
5. Czy bank ma konkretną wiedzę o kosztach infrastruktury koniecznej
dla codziennego funkcjonowania mieszkańców planowanych nowych domów wielorodzinnych, w tym przeprowadzenia prac związanych z budową
łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35?
6. Jaki wpływ kwotowy i procentowy będą miały koszty związane
z zakupem nieruchomości od osób fizycznych oraz wykonania koniecznej
infrastruktury, w tym przeprowadzenia dodatkowych prac związanych z budową łącznika ulic Biskupickiej i drogi krajowej nr 35, na końcową cenę
metra kwadratowego budynków i jak będą się kształtowały w porównaniu
do kosztów inwestycji prowadzonych na gruntach Skarbu Państwa, np. inwestycji planowanej do realizacji w Wałbrzychu przy ulicy Husarskiej?
7. Czy dokonano analizy, jakie będą koszty społeczne (utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji szkolnej, trudności komunikacyjne) mieszkańców Tyńca Małego w przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach programu „Mieszkanie+”?
8. Czy planowana inwestycja była, jest lub będzie konsultowana z partnerami społecznymi, w tym w szczególności ze społecznością lokalną oraz
lokalnymi władzami samorządowymi? Czy wnioski z konsultacji zostaną
uwzględnione przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie ww. inwestycji?
9. Czy plan budowy osiedla domów wielorodzinnych we wsi Tyniec Mały
oznacza, iż program „Mieszkanie+” będzie opierał się na zakupach nieruchomości od właścicieli prywatnych i budowie dużych nowych osiedli na
terenach wiejskich bez uzgodnień z samorządem lokalnym?
Sprawa ma charakter międzyresortowy i dotyczy w pierwszej kolejności
kompetencji ministra infrastruktury oraz ministra rozwoju. Dlatego też interpelację kierujemy do Prezes Rady Ministrów, Pani Beaty Szydło.
Jarosław Duda
Wiesław Kilian

Odpowiedź
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Warszawa, 30 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Jarosława Dudę i Wiesława Kiliana podczas 45. posiedzenia Senatu RP w sprawie lokalizacji i realizacji
projektowanej inwestycji w ramach programu „Mieszkanie Plus” w obrębie wsi Tyniec
Mały, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.
Pilotaż programu „Mieszkanie Plus” realizowany przez BGK Nieruchomości SA
jest otwarty dla wszystkich podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, które
chcą zaangażować się w budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.
W tym celu spółka nawiązuje współpracę nie tylko z jednostkami samorządu terytorialnego („JST”), spółkami Skarbu Państwa, agencjami rządowymi, ale także, jak
w przypadku nieruchomości w Tyńcu Małym, z podmiotami prywatnymi.
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Chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku nieruchomości nabywanych
od osób fizycznych, od Skarbu Państwa czy od JST, koszt gruntu każdorazowo jest
uwzględniany w kalkulacji czynszu, gdyż projekt realizowany jest na zasadach komercyjnych. Oznacza to, że sam fakt nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa lub JST
nie przekłada się automatycznie na niższe koszty inwestycji. Te każdorazowo muszą
uwzględniać rynkową wartość danych gruntów. W przedmiotowej sprawie, decyzja
o lokalizacji inwestycji na gruntach należących do osób fizycznych bazowała na rachunku ekonomicznym, który doprowadził do uznania tej nieruchomości za najbardziej korzystną.
Ponadto należy podkreślić, że działka, na której potencjalnie może być realizowana
inwestycja w ramach programu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, który umożliwia realizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Co więcej, przedstawiciele spółki BGK Nieruchomości podczas spotkań z władzami
samorządowymi otrzymali informację o istniejącym na tym terenie zapotrzebowaniu
na lokale mieszkalne, a także deklarację zaangażowania się w działania, które umożliwią realizację tego typu inwestycji.
W dalszej części pisma chciałbym przedstawić szczegółowe odpowiedzi na pytania
zawarte w treści ww. oświadczenia:
1. Na jakiej podstawie została wybrana lokalizacja projektowanej inwestycji na
nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym (...) w Tyńcu Małym należącej do
osób fizycznych?
Podstawą dla decyzji o lokalizacji inwestycji w Tyńcu Małym były badania możliwości inwestycyjnych przeprowadzone przez Biuro Transakcyjne BGK Nieruchomości
SA. Wyniki tych badań, dokonanych przez profesjonalną jednostkę, jednoznacznie
wskazały na wybór nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym (...) (zgodnie z Decyzją nr 41/2017 z dnia 19 maja 2017 r. została podzielona na działki o nr. ...), obręb (...)
Tyniec Mały, dla której zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/467/13
z dnia 21 czerwca 2013 roku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2013 r., poz. 4528) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Dlaczego tak duża inwestycja mieszkaniowa planowana jest w tak małej społeczności lokalnej?
Na wstępie należy zaznaczyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
który jest aktem prawa miejscowego i został przyjęty przez Radę Gminy Kobierzyce
w formie uchwały Nr XXXI/467/13 z dnia 21 czerwca 2013 roku, określił przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy przedmiotowego terenu. Działka o nr (...)
zlokalizowana jest w całości na terenie kategorii przeznaczenia 1U/MW/MN – dla którego jednym z podstawowych przeznaczeń jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Przy uwzględnieniu ww. planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce, wybór wsi Tyniec Mały na lokalizację omawianej inwestycji mieszkaniowej
dokonany został m.in. ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze wsią Biskupice Podgórne, w której LG Chem buduje obecnie pierwszą w Europie fabrykę masowej produkcji baterii litowo-jonowych dla branży automotive. Koreański inwestor zadeklarował poniesienie nakładów o wartości blisko 1,3 mld zł oraz stworzenie co najmniej
729 nowych miejsc pracy. Powstanie w ramach programu „Mieszkanie Plus” osiedla
mieszkaniowego we wsi Tyniec Mały pozwoli więc części nowych pracowników fabryki
LG Chem na znalezienie miejsca zamieszkania niedaleko miejsca pracy – co więcej
przy bardzo przystępnej wysokości czynszu.
Zestawienie tych dwóch inwestycji pozwala ujrzeć holistyczny charakter działań
rządu Prawa i Sprawiedliwości, który nie tylko przyczynia się do tworzenia nowych
miejsc pracy, ale i jednocześnie gwarantuje Polakom godne warunki życia.
3. Dlaczego BGK SA w celu realizacji ww. inwestycji mieszkaniowej nie wziął pod
uwagę gruntów należących do Skarbu Państwa czy samorządu terytorialnego,
w tym m.in. w miejscowości Wysoka, a zamierza zakupić na ten cel drogie grunty od właścicieli prywatnych?
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Jak zostało wskazane powyżej, przedmiotem analizy Biura Transakcyjnego BGK
Nieruchomości SA są zarówno nieruchomości będące obecnie w posiadaniu JST,
Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem, jak i grunty będące własnością osób fizycznych oraz inwestorów prywatnych. W przedmiotowej sprawie, decyzja o lokalizacji
inwestycji na gruntach należących do osób fizycznych bazowała na rachunku ekonomicznym, który doprowadził do uznania tej nieruchomości za najbardziej korzystną.
4. Jaka jest szacowana wartość kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości od osób fizycznych?
5. Czy Bank ma konkretną wiedzę o kosztach infrastruktury, koniecznej dla codziennego funkcjonowania mieszkańców planowanych nowych domów wielorodzinnych, w tym przeprowadzenia prac związanych z budową łącznika ulicy
Biskupickiej i drogi krajowej nr 35?
6. Jaki wpływ kwotowy i procentowy będą miały koszty związane z zakupem nieruchomości od osób fizycznych oraz wykonania koniecznej infrastruktury, w tym
przeprowadzenia dodatkowych prac związanych z budową łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35, na końcową cenę metra kwadratowego budynków
w porównaniu do kosztów inwestycji prowadzonych na gruntach Skarbu Państwa,
np. inwestycji planowanej do realizacji w Wałbrzychu przy ulicy Husarskiej?
Niestety udzielenie odpowiedzi na pytania nr 4, 5 i 6 nie jest możliwe z uwagi na
fakt, iż szczegóły realizacji projektu – w tym koszty jego realizacji – objęte są klauzulą
poufności, zawartą w umowie przedwstępnej sprzedaży. Ponadto umowa ta w całości jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 t.j.) oraz
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 t.j. z dnia 01.09.2003 r.) i z tego względu nie powinna być
ujawniana.
7. Czy dokonano analizy, jakie będą koszty społeczne (utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji szkolnej, trudności komunikacyjne) mieszkańców Tyńca Małego w przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus?
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą
Rady Gminy Kobierzyce w 2013 r. przewiduje realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Tyniec Mały, dlatego tego typu przedsięwzięcie powinno być brane pod uwagę przez lokalny Samorząd i uwzględnione w planach rozwoju
Gminy. Ponadto budowa łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35, która będzie realizowana wspólnie z planowanym osiedlem rozwiąże problemy komunikacyjne
i zapewni szybki dojazd do Wrocławia i niezbędnej infrastruktury społecznej. Spółka
BGK Nieruchomości otrzymała również informację z Gminy Kobierzyce odnośnie do
realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu szkolno-przedszkolnego sąsiadującego z przedmiotową nieruchomością.
Wobec powyższego, spółka BGK Nieruchomości planując inwestycję w Tyńcu Małym wykluczyła ryzyko przewyższenia korzyści z tejże inwestycji realizowanej w ramach programu „Mieszkanie Plus” przez jej koszty społeczne. Niemniej, BGK Nieruchomości SA jest gotowa ponownie przenalizować wszelkie potencjalne koszty.
8. Czy planowana inwestycja była, jest lub będzie konsultowana z partnerami społecznymi, w tym w szczególności ze społecznością lokalną oraz lokalnymi władzami samorządowymi? Czy wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione przed
podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie ww. inwestycji?
Pracownicy BGK Nieruchomości SA na etapie analizy nieruchomości odbyli spotkania w Urzędzie Gminy Kobierzyce, uzyskując informację, że w Gminie istnieje
zapotrzebowanie na lokale mieszkalne (m.in. ze względu na prężnie rozwijającą się
Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną Podstrefę Wrocław – Kobierzyce) oraz
wyrażono chęć zaangażowania się w działania, które umożliwią realizację tego typu inwestycji. Późniejsza korespondencja od Pana Wójta nie była zgodna z wcześniejszymi
deklaracjami. Niemniej, spółka BGK Nieruchomości jest gotowa do kontynuacji rozmów ze stroną społeczną, tak aby korzyści z omawianej inwestycji były jak największe
dla lokalnej społeczności.
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9. Czy plan budowy osiedla domów wielorodzinnych we wsi Tyniec Mały oznacza,
iż Program „Mieszkanie Plus” będzie opierał się na zakupach nieruchomości od
właścicieli prywatnych, budowę dużych nowych osiedli na terenach wiejskich
oraz bez uzgodnień z samorządem lokalnym?
Program „Mieszkanie Plus” to największy rządowy program mieszkaniowy w historii III RP. Swoją skalą przewyższa wszystkie dotychczasowe wysiłki poprzednich
rządów w tym zakresie. Jego beneficjentami będą wszystkie te osoby, które do tej pory
pozostawały wykluczone i nie mogły skorzystać ze wsparcia, np. w ramach programu
„Mieszkanie dla Młodych”.
Biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, jakim jest program „Mieszkanie
Plus”, nie jest możliwe wskazanie jednego modelu jego realizacji. Jak wskazywano
powyżej, w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na mieszkania w ramach pilotażu
programu „Mieszkanie Plus”, inwestycje mieszkaniowe mają być realizowane na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu JST, Skarbu Państwa i spółek z jego
udziałem oraz na gruntach nabytych od osób fizycznych, jak i przy współpracy z inwestorami prywatnymi. Inwestycje będą realizowane zarówno na terenach wiejskich,
jak i w małych i średnich miastach, czy wreszcie w metropoliach. Samorząd lokalny
jest jednym z głównych partnerów i każdorazowo będą podejmowane działania by
włączać go do naszych prac. Wszystkim tym działaniom będzie przyświecał jeden cel,
jakim jest budowa jak największej liczby mieszkań o przystępnej wysokości czynszu,
na zapłatę którego będą mogły pozwolić sobie osoby średniozamożne, dotąd niezdolne
do wynajmu lub zakupu mieszkania po cenach rynkowych.
Z poważaniem
MNISTER
z up. Paweł Chorąży
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jarosława Dudy
oraz senatora Wiesława Kiliana
skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki
Jak wynika z przedstawionych informacji, Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i pożyczki dla tego przedsięwzięcia, ale nie
otrzymał odpowiedzi w tej sprawie.
Sytuacja gminnych udziałowców spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji
jest bardzo trudna. Są to najczęściej gminy biedne, dysponujące ograniczonym
budżetem, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować tego przedsięwzięcia. Sama organizacja projektu i konieczność poniesienia w całości z własnych
środków wszystkich kosztów niekwalifikowalnych (wynoszących 11 milionów
485 tysięcy 501 zł) stanowi dla gmin bardzo duży wysiłek finansowy. Bez
wsparcia w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będą w stanie realizować rekultywacji na swoim terenie.
Brak rekultywacji pociągnie za sobą negatywne skutki w środowisku
naturalnym, stanowi bowiem zagrożenie ekologiczne wynikające ze składowania odpadów. Stan taki jest niezgodny z przepisami unijnymi, co naraża
Polskę na wysokie kary finansowe, jakie może nałożyć Komisja Europejska.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się o następujące informacje.
1. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie przyznania wsparcia finansowego w postaci dotacji lub pożyczki Dolnośląskiemu Projektowi Rekultywacji
Sp. z o.o.?
2. Czy Ministerstwo Środowiska udzieli wsparcia finansowego w postaci
dotacji lub pożyczki Dolnośląskiemu Projektowi Rekultywacji Sp. z o.o.?
Jarosław Duda
Wiesław Kilian

Stanowisko
Warszawa, 29.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Zwracam się o wydłużenie do 12 września 2017 r. terminu udzielenia odpowiedzi na oświadczenie senatorów Jarosława Dudy i Wiesława Kiliana złożone podczas
45. posiedzenia Senatu 22 lipca 2017 r., w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku
o przyznanie wsparcia finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięcia pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji (sygn.
BPS/043-45-1139/17).
Odniesienie się do oświadczenia uwarunkowane jest pozyskaniem informacji od instytucji, do której skierowany został i która rozpatruje wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uprzejmie proszę o przychylenie się do mojego wniosku.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Andrzej Szweda-Lewandowski
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Odpowiedź
Warszawa, 11 września 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do oświadczenia senatorów Jarosława Dudy i Wiesława Kiliana złożonego podczas 45. posiedzenia Senatu 22 lipca 2017 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięcia pn. Dolnośląski Projekt Rekultywacji (sygn. BPS/043-45-1139/17), przedstawiam, co następuje.
Przedsięwzięcie, którego dotyczy oświadczenie, zostało zgłoszone do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w 2015 r. przez
spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji i stanowiło efekt współpracy zainicjowanej
przez samorząd województwa dolnośląskiego i podjętej przez kilkanaście samorządów gminnych, położonych w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Złożono wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 13 041 970 zł
oraz pożyczki w wysokości 3 052 307 zł. Koszty całkowite projektu miały wynosić
37 569 442 zł, w tym koszty kwalifikowalne 26 083 941 zł.
Zgodnie z uchwałą Zarządu NFOŚiGW nr B/12/2/2017 z 2 marca 2017 r. ww. projektowi nie udzielono dofinansowania. Po rozważeniu wniosku Wnioskodawcy o ponowne rozważenie możliwości udzielenia dofinansowania, wobec niezaistnienia nowych, istotnych dla oceny wniosków o dofinansowanie okoliczności, Zarząd NFOŚiGW
podtrzymał rozstrzygnięcie o odmowie dofinansowania ww. przedsięwzięcia. Stanowisko w tej kwestii zostało przyjęte 4 lipca 2017 r.
Podejmując rozstrzygnięcia dotyczące rozpatrzenia złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania Zarząd NFOŚiGW działał w ramach kompetencji określonych
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 z późn. zm.). Zgodnie z art. 400k ust. 1 pkt 3 ustawy, do zadań Zarządu
Narodowego Funduszu należy dokonywanie wyboru przedsięwzięć dofinansowania ze
środków Narodowego Funduszu.
Przedstawiając mi informację w sprawie nieudzielenia dofinansowania ww. przedsięwzięciu, NFOŚiGW wskazywał, że:
∙ dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów komunalnych ze środków
Narodowego Funduszu nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz wspomagający; zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz szczegółowymi regulacjami
ustawy o odpadach rekultywacja składowiska jako część fazy eksploatacyjnej
należy do obowiązków zarządzającego składowiskiem,
∙ ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987)
stanowi w art. 137 ust. 1, że cena za przyjęcie odpadów do składowania na
składowisku odpadów powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy,
prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji składowiska,
∙ zgodnie z art. 400q ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska Narodowy Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi
przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną; biorąc pod uwagę
zakres projektu i realizację wcześniejszego etapu rekultywacji składowisk na
terenie województwa dolnośląskiego przy udziale środków unijnych, zasadnym
byłoby rozważenie uwzględnienia przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, dla którego funkcję instytucji zarządzającej pełni Zarząd Województwa,
∙ rekultywacja składowisk objętych projektem stanowi grupę przedsięwzięć
o charakterze lokalnym; podstawowym źródłem dofinansowania dla przedsię-
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wzięć o tej skali i tym zakresie oddziaływania powinny być wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
∙ Narodowy Fundusz zmierza do zmniejszenia w przyznawanym przez siebie dofinansowaniu udziału form bezzwrotnych (dotacji) na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych; taki kierunek działania koresponduje m.in. z ustaleniami/rekomendacjami z kontroli przeprowadzanych w NFOŚiGW przez Najwyższą
Izbę Kontroli, w wyniku których wskazywano na nadmierny udział w strukturze
udzielanego przez NFOŚiGW dofinansowania form bezzwrotnych.
Chciałbym przy tym poinformować, że w ramach nadzoru nad działalnością NFOŚiGW wykonywanego na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska Ministrowi
Środowiska nie przysługują kompetencje do władczej ingerencji w rozstrzygnięcia Zarządu NFOŚiGW dotyczące przyznania bądź odmowy przyznania dofinansowania ze
środków Narodowego Funduszu. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, co
w tym przypadku nie ma miejsca, dofinansowanie poszczególnych projektów nie podlega zaopiniowaniu przez Ministra Środowiska. Minister Środowiska nie uczestniczy
również w ocenie wniosków o dofinansowanie.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że obecnie w ramach współzarządzanych przez Ministra Środowiska krajowych programów operacyjnych realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich, wśród zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi
i gospodarką odpadami nie przewiduje się dofinansowania projektów o takim charakterze, jak Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Zarazem Minister Środowiska nie dysponuje środkami z budżetu państwa, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie takich działań. W kontekście powyższego uzasadniona wydaje się sugestia, aby
Wnioskodawca poszukiwał możliwości wsparcia ze środków rozdysponowywanych na
poziomie regionalnym, czy to przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, czy też Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Mariusz Gajda
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Oświadczenie senatorów Tomasza Grodzkiego,
Grażyny Sztark, Piotra Florka, Barbary Zdrojewskiej,
Waldemara Sługockiego, Władysława Komarnickiego
oraz Jerzego Wcisły
skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oraz publikacją książki dotyczącej niejasnych powiązań pana ministra Antoniego Macierewicza ze stroną rosyjską, wobec zajmowania przez szefa Ministerstwa
Obrony Narodowej kluczowego dla obronności kraju stanowiska, apelujemy
do Pani Premier o urlopowanie ministra obrony narodowej do czasu rozwiania wszelkich wątpliwości przez powołane do tego organy i służby.
Mamy nadzieję, że Pani Premier zgodzi się z tezą, szanowaną w cywilizowanych krajach (żeby tylko wspomnieć USA i osoby z bliskiego otoczenia pana prezydenta Trumpa odwołane na podstawie zarzutów mniejszego
kalibru), że z uwagi na ważny interes państwa i dla czystości intencji oraz
funkcjonowania najwyższych organów RP wzmiankowany wyżej apel jest
zasadny.
Z poważaniem
Tomasz Grodzki
Grażyna Sztark
Piotr Florek
Barbara Zdrojewska
Waldemar Sługocki
Władysław Komarnicki
Jerzy Wcisła

Odpowiedź
KOORDYNATORA
SŁUŻB SPECJALNYCH
Warszawa, 11 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Tomasza Grodzkiego oraz innych
Senatorów złożone w dniu 22 lipca 2017 na 45. posiedzeniu Senatu informuję, że
w związku z publikacją książki pt. „Macierewicz i jego tajemnice” autorstwa Tomasza
Piątka Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez autora książki. Obecnie sprawę analizuje prokuratura, która w razie konieczności będzie podejmowała dalsze kroki związane z interesującą Państwa Senatorów książką.
Jednocześnie zapewniam, że służby specjalne na bieżąco wypełniają swoje ustawowe obowiązki, również te wynikające z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych.
Z poważaniem
Mariusz Kamiński
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Oświadczenie senatora Macieja Grubskiego
skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
Szanowny Panie Ministrze!
W opublikowanej książce Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”
znajdują się niepokojące informacje dotyczące Pana osoby.
Dotyczą one domniemanych powiązań Pana Ministra z Alfonsem D’Amato,
byłym amerykańskim senatorem, obecnie lobbystą współpracującym z rosyjskimi koncernami, oskarżanym o powiązania z rosyjską i włoską mafią.
Byliście panowie prezesami założonej w Stanach Zjednoczonych organizacji
Friends of Poland. Teraz firma D’Amato zajmuje się promocją Polskiej Grupy
Zbrojeniowej za 15 tysięcy dolarów miesięcznie.
Takie informacje dotyczące ministra obrony narodowej muszą niepokoić,
tym bardziej że są zawarte w publikacji książkowej o wysokim nakładzie
i masowo powielane przez media.
Zagraża to powadze polskiego rządu, a w przypadku, gdyby oskarżenia
były prawdziwe, zagrażałoby to wprost polskiej racji stanu. Dlatego oczekuję, że Pan Minister z właściwą dla siebie energią publicznie odniesie się
do zarzutów dotyczących własnej osoby i je publicznie wyjaśni. Dodam, że
ewentualna zapowiedź dochodzenia prokuratorskiego lub postępowania sądowego nie będzie odpowiedzią na niniejsze oświadczenie.
Maciej Grubski

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2018.03.02
Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Macieja Grubskiego podczas 45. posiedzenia Senatu RP
w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie informacji zawartych w książce Tomasza Piątka
„Macierewicz i jego tajemnice” (BPS/043-45-1141/17), uprzejmie informuję, że charakter współpracy Alfonso D'Amato i jego firmy Park Strategies z Polską Grupą Zbrojeniową został wyjaśniony w Niezależnej ekspertyzie ws. nieprawdziwych publikacji
Wiliama D. Cassidy oraz w publikacji Tomasz Piątek i jego kłamstwa RAPORT autorstwa dra hab. Sławomira Cenckiewicza i dra Dominika Smyrgały.
Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym to ważne zadanie wielu organizacji
pozarządowych.
Jedną z form pomocy jest rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem i innymi zaburzeniami
rozwoju poprzez stosowanie hipoterapii.
Tą formą pomocy dzieciom zajmuje się Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia”. Niestety ostatnio działalność wspomnianej
fundacji została zagrożona. Mimo 30 lat współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, uczelnia rozwiązała umowę o współpracy z fundacją. Brak użyczenia boksów dla 4 koni uniemożliwi dalsze działanie jednego
z najstarszych i najlepszych według rankingu ośrodków hipoterapii w kraju.
W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwe odstąpienie od
rozwiązania umowy.
Jan Maria Jackowski

Stanowisko
Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego
podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. dotyczącego możliwości
odstąpienia od rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego a Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia”,
uprzejmie proszę o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 8 września
2017 r., z uwagi na konieczność wystąpienia do uczelni w celu zebrania wymaganych
informacji oraz uzyskania stanowiska rektora w powyższej sprawie.
Łączę wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Aleksander Bobko
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Odpowiedź
Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego
podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. (nr BPS/043-45-1142/17),
dotyczące możliwości odstąpienia od rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a Fundacją Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Hipoterapia” przedstawiam poniżej następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
uczelnie są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach
określonych w ustawie. Działalnością uczelni kieruje rektor, reprezentuje ją na zewnątrz i jest przełożonym pracowników, studentów oraz doktorantów uczelni. Rektor
uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, w tym m.in. sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni, dba o przestrzeganie prawa (art. 66 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).
Z informacji otrzymanych od Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
wynika, że decyzja Uczelni o rozwiązaniu umowy o współpracy z Fundacją Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia” była podyktowana faktem realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów inwestycji drogowej Południowej Obwodnicy Warszawy i koniecznością przekazania na ten cel części nieruchomości, w której prowadzona jest
działalność Fundacji.
Rektor wskazał, że od początku działalności Fundacji, Uczelnia wspierała jej działania, udostępniając swoje pomieszczenia i teren, dzięki czemu możliwe było prowadzenie zajęć terapeutycznych. W związku z tym, mając na uwadze niezwykły dorobek
i szczytne cele Fundacji, władze SGGW podjęły starania w celu umożliwienia dalszego
jej funkcjonowania. Obecnie są rozważane alternatywne lokalizacje dla działalności
Fundacji m.in. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wilanowie-Oborach.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia wyrażam nadzieję, że władzom Uczelni
wspólnie z Fundacją uda się wypracować satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.
Łączę wyrazy szacunku
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Aleksander Bobko
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele inspektoratów nadzoru budowlanego z problemem, jaki stanowi dla nich brak informacji o lokalizacji okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, które
w ramach opracowanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego mają zastąpić powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
W związku z tym proszę o informację, czy Ciechanów jest rozpatrywany
jako siedziba okręgowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
Warszawa, 7.09.2017 r.
Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego, złożone na
45. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca 2017 r., wyjaśniam co następuje.
Równolegle do prac na projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego toczą się
prace nad powiązaną z nim ustawą o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru
budowlanego. To właśnie w tej ustawie, uregulowana ma zostać organizacja i zasady
funkcjonowania nadzoru budowlanego. Jednym z założeń ww. projektu była reorganizacja nadzoru budowlanego poprzez utworzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz zniesienie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
Zamiast 377 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego miało funkcjonować
ok. 100 okręgowych inspektoratów. Przesłankami przemawiającymi za przedmiotową
reformą były niedofinansowanie i braki kadrowe w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.
Należy wyjaśnić, że w dniu 1 września 2017 r. projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego trafił do konsultacji publicznych oraz
uzgodnień międzyresortowych. Projektowane przepisy nie przewidują jednak zmiany
w zakresie struktury i właściwości organów nadzoru budowlanego. Zdecydowano się
zachować powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz ich dotychczasowe właściwości miejscowe. Należy wyjaśnić, że zachowanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego nie oznacza jednak rezygnacji z utworzenia okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Resort infrastruktury i budownictwa uznał jednak,
że reforma ta wymaga dalszych, starannych przygotowań od strony organizacyjnej
i finansowej. Jej pierwszym etapem jest wprowadzenie pionowego podporządkowania organów nadzoru budowlanego – Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
natomiast organów administracji inwestycyjnej – ministrowi właściwemu do spraw
gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa1.
1

Po reformie minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa stanie się ministrem właściwym do spraw gospodarowania
przestrzenią i mieszkalnictwa.
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Ponadto, w odpowiedzi na wspomniane powyżej braki kadrowe i finansowe zapisano
w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o organach administracji inwestycyjnej
i nadzoru budowlanego podstawy prawne do szerszego niż dotychczas współfinansowania działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z budżetu powiatu.
Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Tomasz Żuchowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Wiesława Kiliana
oraz senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
Szanowny Panie Ministrze!
W opublikowanej książce Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”
znajdują się niepokojące informacje dotyczące Pana osoby.
Dotyczą one domniemanych powiązań Pana Ministra z Siemionem Mogilewiczem, osobą, wg źródeł, powiązaną z GRU, mafią sołncewską i wielorakimi globalnymi interesami. Siemion Mogilewicz jest od lat poszukiwany
przez Interpol i FBI m.in. za pranie brudnych pieniędzy.
Takie oskarżenia w stosunku do ministra obrony narodowej muszą niepokoić, tym bardziej że są zawarte w publikacji książkowej o wysokim nakładzie i masowo powielane przez media.
Zagraża to wprost powadze polskiego rządu, a w przypadku, gdyby
oskarżenia były prawdziwe, zagrażałoby to wprost polskiej racji stanu. Dlatego oczekujemy, że Pan Minister z właściwą dla siebie energią publicznie
odniesie się do zarzutów dotyczących własnej osoby i je publicznie wyjaśni.
Dodamy, że ewentualna zapowiedź dochodzenia prokuratorskiego lub postępowania sądowego nie będzie odpowiedzią na niniejsze oświadczenie.
Wiesław Kilian
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2017.12.06
Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie złożone przez Panów Senatorów Wiesława Kiliana i Władysława Komarnickiego podczas
45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca br. w sprawie informacji zawartych w książce Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” (BPS/043-45-1144/17), uprzejmie
informuję, że skala kłamstw, braków metodologicznych oraz niekompetencji Tomasza
Piątka – autora książki „Macierewicz i jego tajemnice” jest tak duża, iż można postawić
tezę o świadomie dezinformacyjnym charakterze książki. Tym samym należy uznać,
że jej powstanie i szeroka promocja w istocie były i są próbą podważenia zaufania do
polskiego Ministra Obrony Narodowej w czasie intensywnej międzynarodowej walki
informacyjnej.
Jednocześnie informuję, iż w publikacji Tomasz Piątek i jego kłamstwa RAPORT,
autorstwa dra hab. Sławomira Cenckiewicza i dra Dominika Smyrgały – zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Dla mediów, Do pobrania – znajduje się obszerna analiza książki Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” przeprowadzona na podstawie krytycznej weryfikacji zawartych
w niej informacji oraz reguł wnioskowania. Wiwisekcja została podzielona na cztery
części. Wątek Siemiona Mogilewicza został również poruszony w tej publikacji.
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Autorzy Raportu dowiedli, iż książka została oparta na fałszywych twierdzeniach
i absurdalnym łączeniu faktów. Wskazane przez nich błędy, a być może celowe działanie, nie pozwalają zaliczyć książki „Macierewicz i jego tajemnice” do tzw. dziennikarstwa śledczego, do którego aspiruje Tomasz Piątek. Metoda zastosowana w książce
nie jest pierwszą prowokacją Tomasza Piątka. Kilka lat temu te same kalki zastosował
w książce Antypapież. Tamta publikacja była pamfletem. W nielicznych komentarzach
i recenzjach została nazwana pseudointelektualnym bełkotem oraz osobistą rozprawą
z Janem Pawiem II, z polskością czy chrześcijaństwem w Polsce. W ten sam nurt wpisuje się nowa publikacja tego autora.
Mam nadzieję, że dogłębna lektura publikacji Tomasz Piątek i jego kłamstwa
RAPORT pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości i pytania Panów Senatorów Wiesława
Kiliana i Władysława Komarnickiego zawarte w oświadczeniu, które zrodziły się na
skutek dezinformacji zastosowanej w książce Tomasza Piątka.
Bartosz Kownacki
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W oświadczeniu, które złożyłem na trzydziestym piątym posiedzeniu Senatu w dniu 24 lutego 2017 r. (BPS/043-35-831/17), zwróciłem uwagę na
niekorzystne dla przedsiębiorców skutki wprowadzenia mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Mimo że w oświadczeniu przedstawiłem
konkretny przykład firmy z branży budowlanej z problemami finansowymi
spowodowanymi nowymi regulacjami, otrzymałem od ministerstwa odpowiedź (PT10.054.6.2017.TXZ.161E), z której wynikało, że resort nie może
w żaden sposób stworzyć możliwości szybszego zwrotu podatku.
W ostatnich dniach szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś wydał – myślę, że kierując się moim oświadczeniem – instrukcję dla izb
administracji skarbowych i urzędów skarbowych dotyczącą zwrotów VAT
w usługach budowlanych. Instrukcja wskazuje na to, że urzędy skarbowe
powinny dokonać zwrotów VAT mikroprzedsiębiorstwom wykonującym usługi budowlane w terminie 15 dni. To ruch w dobrym kierunku, wpisujący się
w potrzeby przedsiębiorców, które sygnalizowałem w moim oświadczeniu.
Niepokojąca jest jednak informacja, że termin ten może być wydłużony,
gdy urząd będzie miał zastrzeżenia wynikające z czynności sprawdzających
i analiz złożonej deklaracji. Pozostawia to dość duże pole interpretacji.
Dlatego zwracam się z pytaniem, w jaki sposób administracja skarbowa będzie kontrolować poszczególne urzędy w celu uniknięcia nadmiernego przeciągania procedur, co mogłoby negatywnie wpływać na płynność finansową przedsiębiorców. Jakie działania przewiduje się w celu uniknięcia
przedłużania postępowań wyjaśniających? Czy urzędnicy są odpowiednio
przeszkoleni, aby w warunkach zmian przepisów sprawnie przeprowadzić
odpowiednie analizy?
Proszę o odniesienie się do poruszonych zagadnień, mając na uwadze to,
że mikroprzedsiębiorcy, szczególnie ci w branży budowlanej, tworzą obecnie
istotną część polskiej gospodarki.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 13 października 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odnosząc się do Oświadczenia przesłanego przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę,
przekazanego przy piśmie znak: BPS/043-45-1145/17 z dnia 26 lipca 2017 r., dotyczącego odwróconego obciążenia w sektorze usług budowlanych, uprzejmie informuję,
że w dniu 14 czerwca 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zalecił podległym
organom aby w przypadku mikroprzedsiębiorców działających w branży budowlanej
zwroty podatku VAT, związane z odwrotnym obciążeniem, dokonywane były w miarę
możliwości w terminie do 15 dni od wpływu do urzędu skarbowego deklaracji. Każ-
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dy dokonany zwrot powinien być poprzedzony czynnościami weryfikacyjnymi zgodnie
z procedurami obowiązującymi w danym urzędzie skarbowym.
Realizacja ww. obowiązku jest na bieżąco monitorowana, gdyż zobowiązano podległe organy do przekazywania zbiorczej informacji o stanie realizacji zalecenia w terminach 15 i 30 dnia każdego miesiąca do Ministerstwa Finansów. Stan realizacji na
dzień 15.09.2017 r. przedstawia Rysunek 1.
Rysunek 1 „Stosunek zwrotów VAT dokonanych we wskazanym 15-dniowym terminie
do liczby deklaracji VAT-7/VAT-7K złożonych przez mikroprzedsiębiorców z wykazaną
kwotą zwrotu podatku VAT w związku z zastosowaniem odwróconego podatku VAT na
usługi budowlane”.

Stan realizacji zaleceń z dnia 14.06.2017 r. (15.09.2017 r.)
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Powyższe dane pokazują, że podległe jednostki stosują się do zalecenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Widoczna jest tendencja wzrostowa stosunku dokonanych zwrotów podatku VAT w przyspieszonym terminie 15-dniowym do liczby deklaracji VAT złożonych przez mikroprzedsiębiorców z wykazaną kwotą zwrotu podatku VAT
w związku z zastosowaniem odwróconego podatku VAT na usługi budowlane. Natomiast
niska wartość osiągnięta w sierpniu spowodowana jest terminem złożenia deklaracji za
ww. okres, tj. 25 września (dane są przedstawione wg stanu na dzień 15.09.2017 r.).
Dodatkowo informuję, że w celu skrócenia dokonywania ww. zwrotów m.in. w dniu
16 sierpnia 2017 r. został zamieszony komunikat, na stronie Ministerstwa Finansów,
skierowany dla mikroprzedsiębiorców działających w branży budowlanej, zachęcający
do przekazywania plików JPK_VAT oraz przesyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną. Działania takie ograniczają do niezbędnego minimum czas i środki podatnika konieczne do zapewnienia organowi podatkowemu możliwości zweryfikowania złożonego
rozliczenia. Jednocześnie wskazuję, że został zbudowany moduł informatyczny, który
dzięki posiadanym funkcjonalnościom może stanowić narzędzie wspomagające pracowników urzędów skarbowych w weryfikacji zasadności zadeklarowanych zwrotów.
Narzędzie służy do zautomatyzowanego wykonania oceny ryzyka podatkowego mikroprzedsiębiorcy z branży budowlanej, wykazującego w deklaracjach dostawy towarów
oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca.
Pracownicy urzędów skarbowych posiadają odpowiednie kompetencje aby sprawnie przeprowadzać niezbędne analizy, co przekłada się na sytuację, iż znaczna większość mikroprzedsiębiorców deklarujących zwrot podatku VAT w związku z zastosowaniem odwróconego podatku VAT na usługi budowlane, otrzymuje zwrot w przyspieszonym 15-dniowym terminie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Paweł Cybulski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Ministrze!
Z prośbą o interwencję zwrócili się do mnie przedsiębiorcy zaniepokojeni
wyrażaniem zgody na instalowanie w urzędach administracji publicznej fotokabin. Prowadzący małe firmy fotograficzne zwracają uwagę, że tworzenie
możliwości ustawiania tego typu urządzeń w urzędach generuje więcej problemów, niż, jak by się wydawało, może rozwiązywać.
Wątpliwości budzi jakość wykonywanych w kabinach zdjęć, które często muszą być powtarzane, co może rodzić dodatkowe koszty. W oczywisty
sposób tego typu usługi są konkurencją dla zakładów fotograficznych, a co
za tym idzie, prowadzą do likwidacji miejsc pracy. Jeżeli operatorem takiej
kabiny jest firma zewnętrzna, czasem zagraniczna, może to spowodować
jeszcze więcej skutków finansowych np. dla samorządu, który nie dość, że
straci dochody z podatku od lokalnego fotografa, to na dodatek nie uzyska
żadnych nowych wpływów od operatora. Istotna jest także kwestia możliwości dostępu do usług fotograficznych dla osób niepełnosprawnych, ponieważ
kabiny nie są do tego przystosowane.
Proszę o odpowiedź, czy ministerstwo monitoruje kwestię instalowania
takich urządzeń w urzędach administracji publicznej. Czy planowane jest
wprowadzenie regulacji niezbędnych do zabezpieczenia dostępu obywateli do
wysokiej jakości usług fotograficznych w kontekście zdjęć do dokumentów?
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

Odpowiedź
Warszawa, 4 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Senatora RP Pana Kazimierza Kleiny, złożonego
podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 roku, w sprawie instalowania kabin fotograficznych w urzędach administracji publicznej, uprzejmie informuję, że
organizacja pracy urzędów wydających dowody osobiste lub paszporty, w tym decyzja
o wyposażeniu ww. urzędów w urządzenia inne niż niezbędne do realizacji obowiązków bezpośrednio związanych z wydawaniem dokumentów, należy do kompetencji
kierowników tych urzędów.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1464) minister właściwy do spraw wewnętrznych personalizuje dowody
osobiste, a stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach
paszportowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 758) jest również jednym z organów paszportowych. Oba wskazane dokumenty tożsamości zawierają zdjęcie ich posiadacza, jednakże rola Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiotowym zakresie
ogranicza się do określenia wymogów prawnych, gwarantujących właściwą jakość fotografii załączonej do wniosku o wydanie ww. dokumentów. Fotografia dołączana do
wniosku o wydanie dowodu osobistego powinna być aktualna, odzwierciedlać w spo-
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sób niebudzący wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu i co do zasady przedstawiać ją bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi
szkłami (art. 29 ustawy o dowodach osobistych). Przywołane wymogi w tym zakresie
precyzuje §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach
wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz. U. poz. 212).
Analogiczne rozwiązania dotyczące fotografii dołączanej do wniosku paszportowego określa §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. Nr 152
poz. 1062 z późn. zm.).
Poza zakresem regulacji prawnych pozostaje natomiast zagadnienie dotyczące
podmiotu wykonującego fotografię.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Zdzikot
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senator Marii Koc
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela
Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej kwestii uboju gospodarczego.
Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wydać rozporządzenia
doprecyzowujące w tej materii?
W ostatnim czasie odbyłam kilka spotkań z rolnikami ze wschodniej części Mazowsza, którzy podnoszą problem braku wskazania instytucji uprawnionych do przeprowadzania szkoleń i wystawiania certyfikatów uprawniających do prowadzenia uboju gospodarczego. Rolnicy są gotowi przystąpić
do programu szkoleń i zdobyć dokumenty wymagane do prowadzenia takiej
działalności. Podnoszą jednak problem braku precyzyjnych informacji, które
pozwoliłyby im na dokonywanie uboju gospodarczego w zgodny z obowiązującymi przepisami sposób.
Z wyrazami szacunku
Maria Koc

Odpowiedź
Warszawa, 2017.08.09
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 27 lipca 2017 r. znak: BPS/043-45-1147/17 oświadczenie złożone przez Panią Marię Koc Senator RP podczas 45. posiedzenia Senatu, w dniu 22 lipca 2017 r. dotyczące kwestii uboju gospodarczego,
uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje.
Obowiązek posiadania kwalifikacji przez osoby dokonujące uboju zwierząt kopytnych (w tym świń) w gospodarstwie oraz stosowanych w takich przypadkach metod
uboju został ustanowiony w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
(Dz. U. Nr 205, poz. 2102, z późn. zm.). Ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym
ubój na potrzeby własne, powinien być dokonywany tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca, tj. osobę która ukończyła 18 lat,
ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyła praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy
na stanowisku ubojowym.
Określony w art. 34 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt obowiązek posiadania kwalifikacji przez osoby uśmiercające zwierzęta kopytne w gospodarstwie na własny użytek
obowiązuje od 1 stycznia 1999 r.
W świetle obowiązujących przepisów ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym
ubój na potrzeby własne, powinien być dokonywany przez osoby posiadające takie
same kwalifikacje, jakich wymaga się od osób uprawnionych do zawodowego uboju.
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Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który ma na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas
ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009 r., str. 1). Przedmiotowy projekt
oczekuje na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.
Zgodnie z tym projektem przewiduje się zmianę przepisów w zakresie wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby
własne. Zakłada się, że bezpłatne szkolenia osób zainteresowanych ubojem zwierząt
na potrzeby własne będą organizowane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Projekt
ustawy zakłada uproszczony tryb uzyskiwania kwalifikacji w przypadku osób zainteresowanych ubojem zwierząt w gospodarstwie polegający na udziale w szkoleniu organizowanym przez powiatowego lekarza weterynarii bez obowiązku zdawania egzaminu
i odbywania praktyki w rzeźni. Jednocześnie zostaną uchylone obowiązujące obecnie
przepisy rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego
uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, w tym obowiązek zawodowego wykształcenia oraz odbycia praktyki na stanowisku ubojowym.
Zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 1099/2009 (własna konsumpcja domowa)
zwierzęta inne niż drób, króliki i zające mogą być uśmiercone przez właściciela zwierzęcia lub inną osobę działającą na jego odpowiedzialność i pod jego nadzorem. Uśmiercanie i działania z nim związane muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające
odpowiedni poziom kwalifikacji, co powinno zagwarantować wykonanie tych czynności w sposób niepowodujący u zwierząt niepotrzebnego niepokoju lub cierpienia.
W opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych do projektowanej ustawy zaproponowane
w niej rozwiązanie spełnia warunki wymagane tym rozporządzeniem.
Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt kopytnych poza rzeźną na własne potrzeby gospodarstwa zapadną podczas prac
legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i będą
mogły być stosowane dopiero z dniem jej wejścia w życie po zakończeniu prac legislacyjnych, tj. po uchwaleniu ustawy przez Parlament, podpisaniu przez Prezydenta RP
i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Z wyrazami szacunku
w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Jacek Bogucki
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Oświadczenie senator Marii Koc
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela
Szanowny Panie Ministrze, proszę o udzielenie informacji dotyczącej
zakresu działania Pana resortu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się
epidemii ASF na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania w celu
ograniczenia lub wzmożonej kontroli importowanych z krajów objętych ASF
towarów takich, jak np. zboża, siano i słoma?
Czy podległe Panu ministerstwo rozważa wprowadzenie wzmożonej
kontroli granicznej pod względem przewozu artykułów mięsnych?
Czy prowadzone są rozmowy międzyresortowe z Ministerstwem Środowiska mające na celu wprowadzenie programu zapobiegającego rozprzestrzenianiu sią epidemii ASF spowodowanej dużą populacją dzików?
Z wyrazami szacunku
Maria Koc

Odpowiedź
Warszawa, 2017.08.21
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lipca 2017 r. znak BPS/043-45-1148/17, dotyczące oświadczenia Pani senator Marii Koc złożonego podczas posiedzenia Senatu RP
w dniu 22 lipca 2017 r. uprzejmie informuję, co następuje.
Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania w celu ograniczenia lub wzmożonej kontroli importowanych z krajów objętych ASF towarów
takich, jak np. zboża, siano i słoma?
System granicznej kontroli pasz stosowany w Polsce jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Polska, jako jeden z nielicznych krajów UE, przeprowadza kontrole na granicy zewnętrznej wszystkich pasz pochodzących z krajów trzecich.
Jednocześnie przepisy prawa weterynaryjnego nie dają podstaw do generalnego
ograniczenia przywozu pasz czy zboża, dlatego wprowadzenie takiego zakazu mogłoby
zostać odebrane, jako wprowadzenie nieuprawnionych barier handlowych.
Ponadto wprowadzenie ograniczeń czy zakazów w imporcie pasz pochodzących
z krajów trzecich objętych ASF może spowodować wwóz do Polski paszy, która będzie
wprowadzana przez przejścia graniczne w krajach UE, gdzie kontrola pasz pochodzenia roślinnego nie jest przeprowadzana (pasza może być wprowadzana na terytorium
Polski z pominięciem polskich przejść granicznych). Istnieje w związku z powyższym
ryzyko, że do Polski będzie importowana pasza o niskiej jakości, a organy Inspekcji
Weterynaryjnej będą miały mniejszą kontrolę nad paszą wprowadzaną do kraju.
W przypadku wprowadzenia ograniczeń czy zakazu importu pasz z krajów trzecich
należy liczyć się także ze zmniejszeniem dochodów do budżetu państwa, m.in. z tytułu
opłaty za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej pasz.
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Chciałbym także odnieść się do procedury kontroli siana i słomy na granicy oraz
ewentualnego zagrożenia przeniesienia z taką przesyłką wirusa ASF na terytorium Polski.
Na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r.
ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów
wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 24 z 30.1.1998,
str. 9, z późn. zm.) Komisja Europejska sporządza wykaz produktów roślinnych, które
w szczególności na ich dalsze miejsce przeznaczenia, mogą spowodować zagrożenie
rozprzestrzenienia się zwierzęcych chorób zakaźnych.
Zgodnie z decyzją Komisji dotyczącą wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy decyzji Komisji Europejskiej
2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw
Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz. Urz. UE L 116 z 4.5.2007, str. 9) weterynaryjnej kontroli granicznej podlega słoma o kodzie CN 1213 00 00 oraz siano o kodzie
CN 1214 90.
Pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z danymi statystycznymi, graniczni lekarze weterynarii w roku 2015, 2016 oraz w 2017 (do lipca) nie skontrolowali ani jednej przesyłki słomy o kodzie taryfy celnej CN 1213 00 00 oraz siana o kodzie CN 1214 90,
które pochodziłyby z krajów trzecich oraz były przeznaczone do wwozu do Polski, jako
kraju docelowego, z uwagi na brak takich przesyłek.
Pozostałe produkty roślinne importowane w celach innych niż paszowe są wyłączone spod nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej.
Procedura weterynaryjnej kontroli granicznej dla przesyłek słomy i siana określona jest w rozporządzeniu (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającym procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej
dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 21 z 28.1.2004,
str. 11, z późn. zm.). Kontrola każdej przesyłki ww. towaru przeprowadzana jest w zatwierdzonym posterunku kontroli granicznej na granicy zewnętrznej UE. Czynności
kontrolne obejmują kontrolę dokumentów, tożsamości oraz w uzasadnionych przypadkach, kontrolę fizyczną towaru.
Przywóz słomy i siana możliwy jest wyłącznie z krajów trzecich umieszczonych
w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004. Są to: Australia, Białoruś, Kanada, Szwajcaria, Chile, Grenlandia, Islandia, Nowa Zelandia, Serbia, Ukraina,
Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Południowej Afryki (wyłączając część obszaru
zwalczania pryszczycy w regionie weterynaryjnym Transwalu Północnego i Wschodniego, w dystrykcie Ingwavuma regionu weterynaryjnego Natal i obszarze graniczącym
z Botswaną na wschód od 28° długości geograficznej).
Przywóz słomy wyłącznie w postaci granulowanej (pelet) z Białorusi i Ukrainy możliwy jest jedynie w celu produkcji energii (spalenie i współspalenie w zakładach energetycznych). Co więcej, przywóz przesyłek granulowanej słomy pochodzącej z Białorusi i Ukrainy z posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej do zakładu odbywa się
zgodnie z określoną procedurą, która polega na monitorowaniu przesyłki do miejsca
przeznaczenia. Oznacza to, że przesyłka musi być przewożona bezpośrednio z punktu
weterynaryjnej kontroli granicznej do zakładu, gdzie zostanie spalona. Generowane
w granicznym posterunku kontroli weterynaryjnej w systemie TRACES powiadomienie kierowane jest do powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie dla
lokalizacji zakładu energetycznego. Powiadomienie zawiera informacje o nałożeniu
procedury określonej w art. 8 dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r.
ustanawiającej zasady regulujące organizacje kontroli weterynaryjnej produktów
wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 24 z 30.1.1998, str. 9,
z późn. zm.), a otrzymujący powiadomienie powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek potwierdzenia dotarcia przesyłki w systemie TRACES w ciągu 15 dni od jej dostarczenia do zakładu (art. 8 został implementowany w art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia
2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej Dz.U. z 2017 r. poz. 970). Otrzymywanie
prawidłowej informacji zwrotnej od powiatowych lekarzy weterynarii powinno być na
bieżąco weryfikowane przez granicznych lekarzy weterynarii przeprowadzających kontrole importowe.
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Jedyną formalną podstawę wprowadzenia ewentualnych wzmożonych kontroli
granicznych może stanowić art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej
kontroli granicznej, który jednak ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia poważnych lub wielokrotnych naruszeń przepisów.
Czy podległe Panu ministerstwo rozważa wprowadzenie wzmożonej kontroli
granicznej pod względem przewozu artykułów mięsnych?
Weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym
mięsa, prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej. Zgodnie z ustawą każda przesyłka przywożonego mięsa i produktów mięsnych jest poddawana weterynaryjnej kontroli granicznej. Przywóz mięsa
i produktów mięsnych możliwy jest jedynie z krajów, które znajdują się na listach
krajów dopuszczonych do przywozu danej kategorii produktów na teren UE oraz z zakładów zatwierdzonych przez KE.
Jedyną formalną podstawę wprowadzenia ewentualnych wzmożonych kontroli
granicznych może stanowić art. 40 ww. ustawy, który jednak ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia poważnych lub wielokrotnych naruszeń przepisów.
Przywóz mięsa i produktów mięsnych na własny użytek jest zabroniony zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego
i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.3.2009, str. 1).
Czy prowadzone są rozmowy międzyresortowe z Ministerstwem Środowiska
mające na celu wprowadzenie programu zapobiegającego rozprzestrzenianiu się
epidemii ASF spowodowanej dużą populacją dzików?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego
2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229), w marcu 2016 r. rozpoczęto w Polsce odstrzał sanitarny dzików. W pierwszej fazie realizacji
ww. odstrzał przeprowadzany był na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwym powiatowym lekarzem weterynarii a zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego. Celem ww. odstrzału jest ograniczenie populacji dzików na obszarze objętym
załącznikiem do ww. rozporządzenia do poziomu co najwyżej 0,5 dzika/km2. Odstrzał
sanitarny nie był działaniem zaplanowanym wyłącznie na rok łowiecki 2016/2017.
Działanie to jest wciąż kontynuowane.
W 2016 roku liczbę dzików planowanych do odstrzału w ramach odstrzału sanitarnego w drodze umów określono na ok. 7 750 sztuk, z czego odstrzelono ok. 7 730 sztuk.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii umowy na odstrzał sanitarny dwukrotnie aneksowano lub zawierano nowe (w grudniu 2016 r. i w lutym 2017 r.),
czego efektem było pozyskanie ok. 1 900 szt. dzików z zaplanowanych do pozyskania
w roku 2017 ok. 2 500 sztuk dzików.
W marcu 2017 r. Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do właściwych wojewódzkich lekarzy weterynarii z prośbą o wydanie, przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii, rozporządzeń w sprawie odstrzału sanitarnego dzików z terminem realizacji odstrzału do dnia 30 kwietnia 2017 r. Efektem powyższego działania
było wydanie następujących aktów prawnych:
∙ w województwie podlaskim:
– rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Grajewie, Mońkach i Siemiatyczach (luty 2017 r.) w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików
do poziomu 0,1 dzika/km2,
– rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Augustowie, Białymstoku,
Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Sejnach, Sokółce i Suwałkach na odstrzał odpowiednio: 43, 53, 82, 10, 23, 19 i 30 dzików;
∙ w województwie podkarpackim:
– rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Brzozowie, Rzeszowie
i Lubaczowie na odstrzał odpowiednio 21, 11 i 18 dzików,
∙ w województwie lubelskim:
– rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików do poziomu 0,1 dzika/km2;
∙ w województwie mazowieckim:
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– rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Łosicach, Siedlcach i Sokołowie Podlaskim na odstrzał odpowiednio 55, 51 i 12 dzików;
∙ w województwie warmińsko-mazurskim:
– rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na odstrzał 564 dzików.
W dniu 11 kwietnia br. Główny Lekarz Weterynarii wystosował pismo do Ministra Środowiska z prośbą o przedstawienie liczebności populacji dzika oraz liczby
dzików zaplanowanych do pozyskania w ramach planów łowieckich na rok gospodarczy 2017/2018 na obszarze WAMTA (obszar w odległości 50 km wzdłuż wschodniej
granicy kraju). W chwili obecnej odstrzał sanitarny dzików kontynuowany jest na podstawie rozporządzeń właściwych powiatowych lekarzy weterynarii w województwach
mazowieckim, podlaskim i podkarpackim lub nowo zawartych umów z dzierżawcami
obwodów łowieckich (woj. warmińsko-mazurskie i lubelskie). Stan realizacji ww. odstrzału na dzień 31 lipca br. przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma (tabela zostaje przesłana wyłącznie drogą elektroniczną ze względu na
format i rozmiar danych).
Ponadto Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z wojewódzkimi lekarzami
weterynarii oraz Grupą Ekspertów ds. ASF opracował „Strategię obniżania populacji
dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”. Ww. strategia w dniu
28 czerwca 2017 r. została zatwierdzona na VI posiedzeniu Grupy Zadaniowej do
spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (została ona wyłoniona z Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracami Grupy kieruje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W dniu 4 lipca br. została ona przekazana do stosowania
jednostkom Inspekcji Weterynaryjnej.
Dodatkowo pragnę poinformować, że na terytorium Polski realizowany jest Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański
pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej zwalczanie. Program ten został wprowadzony
po raz pierwszy w Polsce ze względu na wykrycie na terytorium Białorusi, w czerwcu
i lipcu 2013 roku ognisk ASF.
Prowadzenie programu ma na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz zapobieganie przenoszenia się wirusa z obszarów
państw Europy Wschodniej oraz zwalczanie ASF, poprzez m.in. następujące działania:
– badania laboratoryjne próbek pobranych od świń i dzików przeprowadzane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– działania mające na celu wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych
przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą;
– prowadzenie kampanii informacyjnych dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa mającej za zadanie podnieść świadomość oraz
uwrażliwić społeczeństwo na zagrożenie, jakie wynika z wystąpienia ognisk ASF
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– prowadzenie szkoleń przypominających dla lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego mających za zadanie przypomnieć oraz utrwalić wiedzę teoretyczną
i praktyczną odnośnie do afrykańskiego pomoru świń.
W odniesieniu do monitoringu ASF, realizacja programu pozwoliła na śledzenie rozwoju sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF w populacji świń
i dzików. W 2016 r. w ramach programu pobrano próbki od 81 699 świń w 5 659
gospodarstwach. Od dzików pobrano 15 583 próbek do badań, w tym od 5200 dzików padłych oraz 10383 dzików odstrzelonych, co pozwoliło na wczesne wykrycie
20 ognisk u świń oraz stwierdzenie 80 przypadków ASF u dzików (97 szt. chorych
zwierząt).
W roku 2016, w ramach kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego
i pasz, a także dla rolników, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa
Inspekcja Weterynaryjna rozkolportowała ponad 150 tys. ulotek na temat ASF.
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W 2016 r. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła ponad 1300 szkoleń mających
na celu przekazanie wiedzy na temat ASF podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz dla
rolników i myśliwych.
Pragnę zapewnić, że podejmowane są wszelkie działania mające na celu opanowanie obecnej sytuacji epizootycznej oraz zapobiegnięcie niekorzystnej sytuacji gospodarczej w kraju.
Z poważaniem
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Krzysztof Jurgiel
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Oświadczenie senator Marii Koc
skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie miałam okazję uczestniczyć w serii spotkań z rolnikami z obszarów objętych epidemią ASF, którzy bardzo często podnoszą temat
dużej liczebności dzików roznoszących wirus afrykańskiego pomoru świń.
W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra, czy Ministerstwo Środowiska posiada informacje na temat skali zachorowań na ASF wśród dzików na terenach wschodnich powiatów województwa mazowieckiego (powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski) oraz
województwa podlaskiego? Czy Ministerstwo Środowiska wraz z Polskim
Związkiem Łowieckim planuje działania zmierzające do zmniejszenia liczebności watah, które mogą być zagrożeniem dla hodowców trzody chlewnej
we wschodniej Polsce? Czy prowadzone są konsultacje z Ministerstwem
Rozwoju i Rolnictwa Wsi mające na celu stworzenie wspólnego programu
ochrony zarówno dzików, jak też stad świń przed wirusem?
Z wyrazami szacunku
Maria Koc

Odpowiedź
Warszawa, 17.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
W odpowiedzi na oświadczenie Pani senator Marii Koc złożone podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r., oraz Pańskim pismem z 27 lipca br., znak:
BPS/043-45-1149/17 w sprawie skali zachorowań na ASF wśród dzików uprzejmie
przedstawiam następujące informacje.
Na bieżąco śledzę rozwój afrykańskiego pomoru świń i podejmuję kroki zaradcze,
które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ASF w innych regionach
naszego państwa. Cyklicznie otrzymuję raporty z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o sytuacji epizootycznej ASF wśród dzików na terenach wschodnich powiatów
województwa mazowieckiego, województwa podlaskiego oraz w północnych powiatach
województwa lubelskiego – mapa w załączeniu. Na dzień 10 sierpnia 2017 r. stwierdzono w Polsce 437 przypadków i 70 ognisk afrykańskiego pomoru świń.
3 sierpnia br. zostały ogłoszone nowelizacje 3 rozporządzeń Ministra Środowiska,
które umożliwiają myśliwym m.in. całoroczne pozyskiwanie dzików, a na obszarach
objętych decyzją komisji 2014/709/UE również wykorzystywanie do polowania urządzeń optycznych przetwarzających obraz (termowizja i noktowizja). Umotywowane
jest to potrzebą ułatwienia maksymalnego ograniczania liczebności populacji tych
zwierząt w skali całego kraju z uwagi na zagrożenie gospodarki narodowej (hodowle
trzody chlewnej) wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), którego głównym wektorem rozprzestrzeniania jest dzik.
Wielokrotnie zobowiązywałem Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego
Związku Łowieckiego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do intensyfikacji odstrzałów dzików na terenach wschodniej polski oraz ostatnio południowej i południowo-zachodniej, gdyż pod koniec czerwca stwierdzono przypadki ASF w Republice
Czeskiej – 90 km od granicy z Polską. Koła łowieckie i zarządcy obwodów łowieckich są
zobligowane do reagowania na każdy kolejny przypadek lub ognisko choroby.
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Informuję również, że przedstawiciele Ministra Środowiska, Polskiego Związku Łowieckiego, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Głównego Lekarza Weterynarii,
Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są w stałym kontakcie, również w ramach posiedzeń Grupy Roboczej do
spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików.
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Andrzej Szweda-Lewandowski
Załącznik
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Oświadczenie senatorów Władysława Komarnickiego,
Waldemara Sługockiego, Aleksandra Pocieja,
Mieczysława Augustyna, Jerzego Wcisły, Grażyny Sztark,
Leszka Czarnobaja, Piotra Florka, Bogdana Klicha,
Piotra Zientarskiego, Barbary Zdrojewskiej,
Jerzego Fedorowicza, Wiesława Kiliana,
Macieja Grubskiego, Grzegorza Napieralskiego,
Jana Filipa Libickiego, Jana Rulewskiego, Piotra Wacha,
Kazimierza Kleiny, Jadwigi Rotnickiej,
Jarosława Obremskiego, Barbary Borys-Damięckiej,
Andrzeja Stanisławka, Józefa Zająca
oraz Bogdana Borusewicza
skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
Szanowna Pani Premier!
Katedra w Gorzowie przetrwała wiele wojen. W tym te dwie ostatnie,
największe. Ocalała z pożogi miasta w 1945 r., kiedy wokół wszystko
spłonęło. Przez osiem wieków była świadkiem historii, a dźwięk dzwonów
z katedralnej wieży symbolicznie ogłosił początek polskiego Gorzowa. Dla
wszystkich gorzowian katedra zawsze była, jest i będzie symbolem miasta.
Katedra obrosła w szereg memorabiliów polskiej współczesnej historii.
To tu pojawiły się pierwsze wspomnienia o Katyniu, o losie zesłańców Sybiru i o innych miejscach pamięci, a także jeden z nowszych i wybitniejszych
elementów wystroju katedry, czyli portret ks. Jerzego Popiełuszki, świetnie
namalowany przez Michała Bajsarowicza. Katedra posiada również organy
Sauera, niezwykle cenne i wybitne, które mają jeszcze dodatkową wartość,
bo zostały niedawno pieczołowicie odrestaurowane wspólnym wysiłkiem byłych mieszkańców Landsberga i Gorzowa. Tutaj wreszcie znajduje się grób
biskupa Pluty. Wizyta w gorzowskiej katedrze była również osobistym życzeniem świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski.
Pożar, który dotknął gorzowską katedrę 1 lipca 2017 r., spowodował
wiele strat materialnych. Spłonęła przede wszystkim wieża katedry, która
wymaga natychmiastowego remontu. Pierwsze szacunki mówią o co najmniej 10 mln zł. Całe miasto organizuje zbiórki pieniężne na rzecz odbudowy
katedry. Sejmik Województwa Lubuskiego już przekazał kwotę 300 tys. zł.
To jednak nie wystarczy. Potrzebna jest pomoc rządu, aby ten symbol miasta, matka wszystkich kościołów w Gorzowie i najważniejszy zabytek Ziemi
Lubuskiej, odzyskał dawną świetność.
W związku z powyższym zwracamy się do Pani Premier z prośbą o pomoc finansową na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry.
Z wyrazami szacunku		
Władysław Komarnicki		
Waldemar Sługocki		
Aleksander Pociej		
Mieczysław Augustyn		
Jerzy Wcisła			
Grażyna Sztark		
Leszek Czarnobaj		
Piotr Florek			
Bogdan Klich			
Piotr Zientarski			
Barbara Zdrojewska		
Jerzy Fedorowicz		

Wiesław Kilian
Maciej Grubski
Grzegorz Napieralski
Jan Filip Libicki
Jan Rulewski
Piotr Wach
Kazimierz Kleina
Jadwiga Rotnicka
Jarosław Obremski
Barbara Borys-Damięcka
Andrzej Stanisławek
Józef Zając
Bogdan Borusewicz
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Odpowiedź
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW

Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Władysława Komarnickiego
wspólnie z innymi senatorami podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca
2017 r., przedstawiam poniższe informacje.
W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz
Województwo Lubuskie odnowiony kontrakt terytorialny, zawierający uzgodnioną listę przedsięwzięć planowanych do realizacji przez stronę samorządową oraz stronę
rządową. Załącznikiem 1b do dokumentu jest lista 6 projektów w obszarze kultury uzgodnionych rzeczowo przez Ministerstwo Rozwoju, Województwo Lubuskie oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród uzgodnionych rzeczowo projektów znajduje się projekt Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej „Dziedzictwo sakralne
Dolnej Warty”, który obejmuje wsparciem 27 obiektów z obszaru Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w tym działania konserwatorskie i renowacyjne Katedry Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim.
Wniosek o dofinansowanie projektu „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty” został
złożony w naborze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (POIiŚ) nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską. Wniosek przeszedł ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i w chwili obecnej trwa jego ocena merytoryczna I stopnia. Koszt całkowity projektu wynosi 21 189 916,57 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania ze środków EFRR to
17 942 859,98 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje, m.in. prace remontowo-konserwatorskie Katedry Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim: remont elewacji, wnętrza (kruchta wieży, nawy korpusu, prezbiterium, pomieszczenie pod prezbiterium, wymiana posadzki w całym wnętrzu), budynku zakrystii. Koszty tych prac
oszacowano na kwotę 11 174 365,01 zł (9 084 849 zł netto), zatem jest to istotny
element całej inwestycji. Zgodnie z dokumentami programowymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zał. 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:
System oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ 2014–2020 wprowadzanie zmian do
projektów, które powodowałyby znaczącą modyfikację złożonego do konkursu wniosku jest zabronione. A zatem, na tym etapie zmiana zakresu rzeczowego projektu
w związku z pożarem wieży Katedry w dniu 1 lipca br. nie jest możliwa, ponieważ
zmiana ta stanowiłaby istotną modyfikację projektu, której skutkiem byłaby zmiana
celów lub znacząca zmiana wskaźników projektu.
Ponadto, jednym z warunków formalnych wsparcia projektów w ramach VIII osi
priorytetowej POIiŚ jest gotowość projektów do realizacji, tzn. należy posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia na realizację prac.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, na etapie oceny merytorycznej przedmiotowego wniosku o dofinansowanie, zwróci się ona do Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jako Wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienia związane z wpływem zaistniałej sytuacji na termin, warunki i zakres
rzeczowy planowanego do realizacji, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, projektu.
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Dodatkowo należałoby mieć na uwadze obecne zapisy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 ograniczające wsparcie projektów dziedzictwa
kulturowego nieznajdujących się na liście UNESCO do 5 mln euro kosztów całkowitych oraz wyczerpującą się alokację przeznaczoną na realizację projektów w sektorze
kultury w ramach Programu.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Adam Hamryszczak
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Ministrze!
Planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie zaliczania w koszty wydatków na usługi doradcze może przynieść niezamierzone efekty.
W projekcie ustawy, która zawiera kilkanaście rozwiązań zapobiegających
uchylaniu się od opodatkowania, zapisano, że wydatki na usługi doradcze,
księgowe, badania rynku, usługi prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli,
przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń można traktować jako koszty tylko wówczas, jeśli
ich łączna kwota nie przekracza 1,2 miliona zł rocznie.
Jak twierdzą eksperci, 1,2 miliona zł to niewiele jak na wydatki np. spółki giełdowej, która równocześnie toczy spory sądowe, poszukuje menedżerów, reklamuje się i korzysta z innych usług doradczych. Eksperci nie negują potrzeby walki z nadużyciami. Sugerują jednak, że projekt powinien być
zmieniony tak, by dotyczył wyłącznie sztucznych opłat i usług w ramach
grup kapitałowych, a nie zewnętrznego doradztwa.
Proszę o informację, co w wyżej opisanej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Władysława Komarnickiego, w sprawie
ograniczenia zaliczania w koszty wydatków na usługi doradcze uprzejmie informuję.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt nr UA31 z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) mający na celu wyeliminowanie najbardziej jaskrawych
przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Wśród rozwiązań
przewidywanych w projekcie jest nowy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Przepis ten przewiduje wprowadzenie limitu w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z umowami o świadczenia niematerialne (umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku,
usług prawnych itp.), tj. do wysokości 5% EBITDA (zysk netto przed opodatkowaniem,
odsetkami i amortyzacją). Celem zachowania proporcjonalności regulacji ograniczenie
odnoszące się do procentowej wysokości zysku EBITDA nie ma zastosowania w przypadku, gdy łączna kwota takich kosztów nie przekroczyła 1,2 mln zł rocznie.
Intencją przy projektowaniu omawianej regulacji było, aby stanowiła ona kompromis pomiędzy koniecznością skutecznego przeciwdziałania zdiagnozowanemu zjawisku erozji bazy podatku dochodowego od osób prawnych poprzez kreowanie kosztów
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usług niematerialnych (które przybrało rozmiary problemu o charakterze systemowym), a potrzebą zminimalizowania negatywnych skutków takiej regulacji dla podmiotów świadczących rzeczywiste usługi tego rodzaju. Służyć temu miało wykorzystanie wskaźników finansowych odwołujących się do indywidualnej sytuacji danego
przedsiębiorstwa (EBITDA) oraz wprowadzenie wyłączeń kwotowych (próg 1,2 mln zł)
oraz odnoszących się do specyfiki danej działalności (koszt bezpośredni danego towaru lub usług). Wskaźnik odnoszący się do zysku EBITDA został ustalony w oparciu
o analizę wydatków na tego rodzaju usługi w wybranych spółkach z udziałem Skarbu
Państwa. Analiza ta doprowadziła do wniosku, że wskaźnik wyznaczony został na
adekwatnym poziomie.
Prowadzony obecnie proces konsultacji publicznych projektu nie został jeszcze zakończony. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przedstawionej propozycji zmiany ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną poddane analizom w celu podjęcia
decyzji co do dalszego kształtu tej regulacji. W szczególności Ministerstwo Finansów
rozważa w szczególności zwiększenie rocznego limitu kosztów. Wszelkie zmiany regulacji, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (www.legislacja.rcl.gov.pl).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Paweł Gruza
Podsekretarz 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!
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ministerstwo Rozwoju w dniu 29 czerwca 2017 r. przesłało do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego „Informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku” celem przekazania zarządowi,
a następnie Sejmikowi Województwa Lubuskiego.
Niestety w odniesieniu do większości przedsięwzięć dokument ogranicza
się do wskazania uzgodnienia (lub braku uzgodnienia) fisz projektowych,
a dla przeważającej części przedsięwzięć z obszaru transportu drogowego,
kolejowego i śródlądowego podano jedynie informacje o zwolnieniu ich z obowiązku uzgadniania fisz.
Zarząd województwa obawia się, że część przedsięwzięć priorytetowych
zapisanych w kontrakcie, za które jest odpowiedzialna strona rządowa,
może nie dojść do skutku lub być przesunięta w czasie.
W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o podanie konkretnej informacji, w jakim czasie planowana jest realizacja poszczególnych przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 11 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego złożone podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku, przekazuję poniższe informacje.
Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016, poz. 383, dalej: uzppr) przedstawiając stan realizacji
Kontraktów Terytorialnych na koniec danego roku. Zgodnie z art. 14r ust. 2 uzppr
ministrowie właściwi ze względu na zakres objęty kontraktem terytorialnym przekazują
informacje o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. W związku z tym, w Informacji przedstawiono
materiał przygotowany na podstawie danych dostarczonych przez właściwe komórki organizacyjne poszczególnych resortów. Podczas konsultacji roboczej wersji dokumentu
zarówno strona samorządowa, jak i strona rządowa miały możliwość zgłaszania uwag
do projektu dokumentu, szczególnie jeśli uznały, że dostarczone przez nie dane nie zostały wykorzystane w satysfakcjonującym zakresie bądź wskazana jest ich aktualizacja.
Ministerstwo Rozwoju prowadzi działania mające na celu pozyskanie najbardziej
aktualnych danych o stanie realizacji przedsięwzięć przypisanych zarówno stronie
rządowej, jak i stronie samorządowej. Odpowiadając na prośbę Samorządu Wojewódz-
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twa Lubuskiego, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się w dniu 4 sierpnia 2017 r. do
właściwych komórek organizacyjnych resortów odpowiedzialnych za przedsięwzięcia
w obszarach transportu drogowego, kolejowego oraz śródlądowego o zaktualizowanie
i rozszerzenie materiału w stosunku do tego, który został przekazany na potrzeby
Informacji, w szczególności o aktualne dane dotyczące planów i terminów realizacji
przedsięwzięć, w przypadku których nie zostały podjęte jeszcze jakiekolwiek prace.
Należy mieć jednocześnie na uwadze, że ujęcie przedsięwzięć w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw nie przesądza o ich realizacji, uzależnionej
w większości przypadków od zapewnienia realnych źródeł finansowania. Na etapie
negocjowania kontraktów terytorialnych w 2014 r. dla poszczególnych przedsięwzięć
wskazywano jedynie przewidywane źródła ich finansowania. Stąd, przykładowo, ujęte w kontraktach terytorialnych przedsięwzięcia z obszarów transportu drogowego,
transportu kolejowego, pomimo wpisania części z nich do przyjętych do końca 2015 r.
krajowych dokumentów programowych, tj.: Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz Krajowego Programu Kolejowego do
2023 r., mogą nie zostać zrealizowane, ponieważ wartość łączna wszystkich przedsięwzięć przewyższa dostępną alokację środków.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Adam Hamryszczak
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej
Szanowna Pani Minister!
Samorządy liczą koszty wprowadzenia reformy oświaty. MEN zapowiadało, że pomoże im, wypłacając środki z rezerwy subwencji oświatowej.
Zdaniem samorządów pomoc jest jednak zbyt mała. Przedstawiciele części
z nich żalą się, że choć remonty już trwają, środki jeszcze nie zostały wypłacone. Mowa tutaj np. o Warszawie, Gdańsku i Częstochowie.
W związku z tym proszę o informacje, co ministerstwo zamierza zrobić
w przedstawionej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 8 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senatora RP Pana Władysława
Komarnickiego złożone na posiedzeniu Senatu RP, w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie
kosztów wprowadzenia reformy oświaty.
Szanowny Panie Senatorze,
uprzejmie informuję, że w ramach prac nad reformą edukacji dokonano analizy
poziomu finansowania zadań oświatowych w kontekście planowanych zmian dotyczących reformy wygaszającej gimnazja jak i waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli.
Z dokonanych analiz wynika, że poziom finansowania jest wystarczający, aby pokryć wydatki bieżące systemu oświaty w nowym jej ustroju oraz wystarczający, aby
pokryć wydatki bieżące w trakcie transformacji ustroju. Środki na ww. cele są zabezpieczone w części oświatowej subwencji ogólnej, jak i wynikają m.in. ze zmniejszonego
finansowania dowożenia uczniów oraz zmniejszonych wydatków w przeliczeniu na
ucznia w liceach ogólnokształcących.
Analizy wskazują, że na wydatki związane z reformą pozostaną samorządom dodatkowe środki: 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 dokonanie niezbędnych
zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia, do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne.
Faktyczne koszty przekształcania szkół i dostosowywania ich do nowego ustroju
zależą od decyzji podejmowanych przez poszczególne samorządy. W ramach planowanej reformy przewidziano wiele rozwiązań, z których mogą skorzystać samorządy i ich
wybór determinuje ostateczne koszty. Samorządy dostosowują strategie postępowania
do swojej indywidualnej organizacji sieci szkół oraz do lokalnej polityki oświatowej.
Duży zakres rozwiązań przedstawiony w przepisach daje samorządom wybór i możliwości dostosowania sieci szkół do nowego ustroju w sposób jak najmniej kosztowny.
Pragnę również poinformować, że w bieżącym roku dokonano pierwszy raz od
września 2012 r. waloryzacji płac nauczycielskich, a od 2018 r. planowane jest wdrożenie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 15% w ciągu trzech lat.
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Ponadto, zapewniono wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań związanych z reformą edukacji ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Kryteria podziału rezerwy na rok 2017 zostały ustalone w porozumieniu ze stroną
samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i zostały ostatecznie przyjęte na posiedzeniu KWRiST w dniu 14 lutego 2017 r.
W ramach trzech kryteriów wymienionych poniżej, do chwili obecnej (stan na
03.08.2017 r.) rozpatrzono pozytywnie i przekazano do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski na łączną kwotę 52.832.500 zł:
∙ doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe
Pozytywnie rozpatrzono wnioski 312 jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące 522 szkół i 643 świetlic na łączną kwotę 12.463.567 zł (w tym Miasto Częstochowa otrzymało dofinansowanie w wysokości 71.055 zł, Miasto Gdańsk otrzymało
dofinansowanie w wysokości 155.768 zł oraz Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało
dofinansowanie w wysokości 855.703 zł).
∙ remonty bieżące sanitariatów w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe
Pozytywnie rozpatrzono wnioski 286 jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące 460 szkół i 1 354 sanitariatów, na łączną kwotę 22.195.280 zł (w tym Miasto Częstochowa otrzymało dofinansowanie w wysokości 249.400 zł, Miasto Gdańsk
otrzymało dofinansowanie w wysokości 352.600 zł oraz Miasto Stołeczne Warszawa
otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.528.991 zł).
∙ doposażenie pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach przekształcanych
w szkoły podstawowe
Pozytywnie rozpatrzono wnioski 328 jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące 546 szkół i 2 044 pomieszczeń do nauki, na łączną kwotę 18.173.653 zł (w tym
Miasto Częstochowa otrzymało dofinansowanie w wysokości 137.838 zł oraz Miasto
Stołeczne Warszawa otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.148.703 zł). Wniosek
Miasta Gdańsk o ww. dofinansowanie wpłynął do MEN po terminie.
Ministerstwo Finansów przekazało samorządom środki na realizację ww. zadań
w czerwcu oraz na początku lipca br.
Przy podziale rezerwy uwzględniono wnioski wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które spełniały wymogi określone w „Kryteriach podziału 0,4% rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.
W rezerwie Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało znaczne środki na wparcie samorządów także z innych powodów niż doposażenie szkół i placówek. Samorządy do 13 października br. mogą m.in. składać wnioski na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo
art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy
– Karta Nauczyciela.
Ostateczną decyzję o przyznaniu ww. środków podejmie Minister Rozwoju i Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego1 – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Marzenna Drab
Podsekretarz Stanu
1

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej
Szanowna Pani Minister!
Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował zmiany
w Karcie Nauczyciela dotyczące m.in. oceny pracy nauczycieli przewidziane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Związkowi nie
podoba się konieczność zasięgania opinii rady rodziców i samorządu szkolnego, bo w ten sposób, jak twierdzi, na notę będą miały wpływ czynniki
pozamerytoryczne.
Związek krytykuje też pomysły dotyczące awansu zawodowego oraz
odebranie nauczycielom uprawnień socjalnych, w tym zasiłku na zagospodarowanie.
Czy ministerstwo planuje zmiany w ww. sprawach?
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
składam na Pana ręce odpowiedź na oświadczenie Senatora RP Pana Władysława
Komarnickiego złożone podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r.
Szanowny Panie Senatorze,
zgodnie z zasadami legislacji projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
który obejmuje także zmiany ustawy – Karta Nauczyciela został przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, w tym m.in. do zaopiniowania
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
W ramach konsultacji społecznych Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do
resortu uwagi do ww. projektu ustawy. Uwagi oraz odpowiedź udzielona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały zamieszczone na stronie BIP.
Jednocześnie informuję, że zaproponowane w projekcie ustawy zmiany w zakresie dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym m.in. powiązanie oceny pracy nauczycieli ze ścieżką awansu zawodowego oraz z elementem systemu wynagradzania,
jakim jest dodatek za wyróżniającą pracę, wprowadzenie obligatoryjnych terminów
dokonywania oceny pracy oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie dokonywania
oceny pracy nauczycieli, jest niezwykle istotne dla podniesienia jakości pracy szkoły
i nauczycieli. Natomiast w kwestii konieczności zasięgania w procesie oceniania opinii
rady rodziców i samorządu szkolnego, należy zauważyć, iż projektowane przepisy nie
dokonują zmian w zakresie zasięgania opinii samorządu uczniowskiego w procedurze
dokonywania oceny pracy nauczycieli. Zgodnie z obowiązującym art. 6a ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy
jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Analogiczne roz-
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wiązanie zostało utrzymane w projektowanych przepisach. Natomiast obligatoryjne
zasięganie opinii rady rodziców przewidziane jest obecnie w procedurze dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela, która zostanie włączona do oceny pracy
nauczyciela. Jednocześnie należy zauważyć, że w celu zapewnienia wysokiej jakości
pracy szkoły istotne jest, aby w procedurze dokonywania oceny pracy nauczycieli
możliwość wypowiedzenia się mieli również uczniowie i ich rodzice. Praca nauczyciela
ma bowiem bezpośredni wpływ na uczniów i ich rodziców, którzy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się zarówno na temat pozytywnych jak i negatywnych aspektów
pracy nauczyciela z ich punktu widzenia.
Odnosząc się do negatywnej opinii wyrażonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec proponowanych rozwiązań w zakresie awansu zawodowego uprzejmie
wyjaśniam, że projektowane zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli są
odpowiedzią na liczne postulaty, opinie i uwagi w powyższym zakresie zgłaszane przez
różne środowiska zainteresowane sprawami oświaty, a także uwzględniają wyniki
kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dokonanie zmian w systemie
awansu zawodowego jest konieczne dla zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły
i nauczycieli, a także utrzymania wysokiej motywacji do pracy także u nauczycieli dyplomowanych. Powiązanie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli z oceną pracy jak
wskazano wyżej, oraz uzależnienie długości tej ścieżki od jakości pracy nauczyciela
pozwoli na premiowanie w procesie awansu zawodowego nauczycieli wyróżniających
się jakością swojej pracy. Ocena pracy dokonywana po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, powiązana z możliwością nagradzania najlepszych nauczycieli, stanie się niejako uzupełnieniem dotychczasowego systemu awansu zawodowego,
wpływającym motywująco na nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego,
którzy obecnie mają wąskie możliwości rozwoju zawodowego.
Odnosząc się do negatywnej opinii Związku w sprawie odebrania nauczycielom
uprawnień socjalnych, w tym zasiłku na zagospodarowanie, uprzejmie wyjaśniam, że
w zakresie uprawnień nauczycieli o charakterze socjalnym, obowiązują uregulowania
wprowadzone w 1982 r., które w obecnych realiach społeczno-gospodarczych utraciły
swój pierwotny cel lub też zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli.
Należy zauważyć, że w przypadku prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, nauczyciele, którzy nabyli te uprawnienia, nie będą ich pozbawiani. Zniesienie wymienionych uprawnień socjalnych nastąpi
bowiem z zachowaniem zasady ochrony praw nabytych. Nauczyciel, będący emerytem
lub rencistą albo nauczyciel pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
który w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będzie korzystał z prawa do lokalu
mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła lub z prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, zachowa te uprawnienia do końca okresu,
na jaki zostały mu przyznane.
Natomiast środki wydatkowane obecnie na dodatek mieszkaniowy oraz zasiłek na
zagospodarowanie zostaną przesunięte do środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.
Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
Marzenna Drab
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Obowiązujące od początku 2017 r. przepisy przewidują, że w usługach
budowlanych świadczonych przez podwykonawców to nabywca ma naliczyć VAT. Rozwiązanie, które miało zlikwidować szarą strefę w tej branży,
przyniosło sporo problemów uczciwym firmom.
W wielu przypadkach są wątpliwości, czy dana usługa podlega temu reżimowi. Sprawy nie rozwiązują, a wręcz ją pogarszają, opinie klasyfikacyjne
uzyskiwane z Głównego Urzędu Statystycznego. Są one rozbieżne, a w dodatku nie uwzględniają usług kompleksowych, takich jak np. dostawa kabli
łącznie z okablowaniem budynku. W praktyce podatkowej od dawna przyjęło się traktować je jako usługę, w której częścią wartości jest wartość materiałów. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług nie uwzględnia jednak tych
niuansów, w wyniku czego niektórzy podwykonawcy wystawiają faktury
VAT, choć wykonawcy domagają się faktury „netto”.
Czy ministerstwo zamierza zmienić ww. zapisy?
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Stanowisko
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 lipca 2017 r., znak: BPS/043-45-1155/17, dotyczącego oświadczenia złożonego przez senatora Władysława Komarnickiego podczas
45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r., uprzejmie informuję, że kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług reguluje ustawa z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
Wobec powyższego oświadczenie złożone przez senatora Władysława Komarnickiego na 45. posiedzeniu Senatu zostało odrębnym pismem przesłane zgodnie z właściwością do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Kazimierz Smoliński
Sekretarz Stanu
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Odpowiedź
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Warszawa, 28 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z oświadczeniem Pana Senatora Władysława Komarnickiego, złożonym
podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 217 r. w sprawie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w sektorze usług budowlanych, przekazanym przy
piśmie znak BPS/043-45-1155/17 z dnia 26 lipca 2017 r. do Ministra Infrastruktury
i Budownictwa, będąc właściwym do odpowiedzi na złożone oświadczenie, uprzejmie
informuję.
Odnosząc się do zasygnalizowanych przez Pana Senatora problemów z klasyfikowaniem statystycznym usług świadczonych przez podwykonawców w ramach mechanizmu odwróconego obciążenia, szczególnie tzw. usług kompleksowych, należy wyjaśnić, że wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisy w zakresie odwróconego
obciążenia podatkiem VAT usług budowlanych nie spowodowały zmian w klasyfikowaniu towarów lub usług i podatnicy powinni dokonywać takiego rozróżnienia zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami. Ponadto uprzejmie informuję, że zważywszy na relatywnie krótki okres obowiązywania mechanizmu odwróconego obciążenia
na usługi budowlane nie planuje się zmian przepisów w tym zakresie.
Pomocne w stosowaniu ww. mechanizmu mogą być Objaśnienia podatkowe – stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych opublikowane na stronie www.finanse.mf.gov.pl, w dziale VAT,
w zakładce broszury informacyjne, w których tematyka dotycząca m.in. klasyfikacji
statystycznych przy stosowaniu odwróconego obciążenia w usługach budowlanych
została poruszona. Opublikowane Objaśnienia podatkowe, na podstawie art. 14n
§4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 201 z późn. zm.) są objęte tą samą ochroną dla podatnika, co interpretacje podatkowe, w związku z tym zastosowanie się do nich nie może szkodzić. Natomiast w kwestii „rozbieżnych” klasyfikacji uprzejmie informuję, że organem właściwym w tym zakresie jest Główny Urząd Statystyczny jako organ nadzorujący Ośrodek Klasyfikacji
i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który wydaje opinie klasyfikacyjne.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace zmierzające do wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).
Założenia tego systemu zostały przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który dostępny jest na
stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny
(numer z wykazu prac legislacyjnych UA30).
Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone
towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę
na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębne konto VAT. Z tego odrębnego konta VAT podatnik mógłby płacić VAT
naliczony wynikający z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców oraz mógłby
opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Należy
zauważyć, że dostawca miałby ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT i nie mógłby tym samym przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych, mających na celu wyłudzanie podatku VAT, szybko „zniknąć”
i zatrzymać dla własnych korzyści należną fiskusowi kwotę VAT.
Mechanizm ten jest uznawany za jedno z rozwiązań służących przeciwdziałaniu
nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminuje ryzyko znikania podatników wraz
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z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze podatkiem VAT.
Model ten z założenia utrudnia, lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na
etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia on lepszą transparentność rozliczeń
VAT-owskich i przy okazji utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę. Projektowany mechanizm jest rozwiązaniem innowacyjnym i unikalnym na skalę międzynarodową i pozwoli on na zapobieganie powstawaniu zaległości podatkowych, ponieważ
kwota zobowiązania podatkowego VAT będzie, co do zasady, zabezpieczona na koncie
VAT. Będzie to niejako odwrócenie obecnego systemu nastawionego raczej na próby
odzyskiwania już powstałych zaległości przez budżet państwa.
Należy jednocześnie mieć na uwadze, że po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności i po dokonaniu analiz w zakresie jego działania nie można wykluczyć, że
podzielona płatność mogłaby zastąpić mechanizm odwróconego obciążenia np. w odniesieniu do niektórych branż objętych obecnie tym mechanizmem, jako rozwiązanie
obowiązkowe (po uzyskaniu odpowiedniej zgody ze strony Komisji Europejskiej).
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Paweł Gruza
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Szanowna Pani Minister!
Do przyszłych emerytów ZUS wysłał informację o przysługujących im
w przyszłości świadczeniach. Jednak, jak wskazują eksperci, treść ww. listu może być myląca dla osób, które w najbliższych miesiącach będą podejmowały decyzję o przejściu na emeryturę.
Problem polega na tym, że informacja zakłada, iż emeryci będą przechodzili na świadczenia w podwyższonym wieku emerytalnym, który wynosi
obecnie 61 lat i 3 miesiące dla kobiet oraz 66 lat i 3 miesiące dla mężczyzn.
Tymczasem 1 października br. wejdzie w życie nowelizacja przywracająca wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
W związku z powyższym informacje z ZUS nie są do końca miarodajne i istnieje obawa, że mogą wprowadzić w błąd osoby, które będą korzystać ze
świadczeń emerytalnych.
Co w związku z tym ministerstwo planuje zrobić?
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 16 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 26 lipca 2017 r., znak:
BPS/043-45-1156/17 dotyczące oświadczenia senatora Władysława Komarnickiego
złożonego podczas 45. posiedzenia Senatu RP w sprawie błędnych informacji wysyłanych przez ZUS do przyszłych emerytów o wysokości świadczenia, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Przekazywana obecnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych korespondencja
jest „Informacją o stanie konta ubezpieczonego”, którą ZUS jest zobowiązany przesłać,
zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. Zawiera ona dane o zewidencjonowanych na koncie
i subkoncie ubezpieczonego w ZUS składkach na ubezpieczenie emerytalne według
stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
Celem przekazywania „Informacji” za poszczególne lata jest umożliwienie ubezpieczonym sprawdzenia prawidłowości zapisów na ich kontach, porównania ich z informacją otrzymaną od pracodawcy, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości np. braku
odprowadzonych składek – podjęcia interwencji.
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Dodatkowo osobom, które ukończyły 35 rok życia przedstawiana jest wysokość
hipotetycznej emerytury obrazująca, na jaką wysokość świadczenia z konta i subkonta w ZUS mogą liczyć po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Jest to niepełna informacja, gdyż nie uwzględnia stanu zgromadzonych środków na rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym.
Realizowana w 2017 r. wysyłka to obraz stanu konta ubezpieczonego jak i stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2016 r. Również hipotetyczna emerytura została
policzona, zgodnie z przepisami, w warunkach stanu prawnego obowiązującego do
końca 2016 r.
Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2017 r. poz. 38), przywracające wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
wejdą w życie dopiero z dniem 1 października 2017 r. W związku z powyższym „Informacja” zawiera aktualne dane wymagane przepisami.
Zamieszczane w przesyłanych „Informacjach” wartości hipotetycznej emerytury,
jak wskazuje nazwa, są wartościami szacunkowymi, opartymi na określonych założeniach, a nie faktycznymi wartościami przyszłego świadczenia. Dopiero kontakt
ubezpieczonego z ZUS umożliwi poprawną weryfikację przebiegu ubezpieczenia czy
też uzupełnienie brakujących dokumentów wpływających na wysokość świadczenia.
Z uwagi na fakt, że obniżony wiek emerytalny będzie obowiązywał od października
2017 r., a więc w roku w którym ZUS wysyła informację za 2016 r., ubezpieczeni zostali poinformowani, że dane dotyczące hipotetycznej emerytury nie są obliczone na
podstawie obniżonego wieku emerytalnego. Jeżeli ubezpieczony będzie chciał dowiedzieć się jaka jest wysokość jego prognozowanej emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, może uzyskać taką informację u doradcy emerytalnego w każdej placówce
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podkreślenia wymaga, że dane o wysokości hipotetycznej emerytury są przekazywane ubezpieczonym, którzy ukończyli 35 rok życia i mającym przed sobą jeszcze
wiele lat pracy zawodowej. Następne „Informacje o stanie konta ubezpieczonego” przekazywane będą tym ubezpieczonym corocznie. W związku z powyższym listy wysyłane
przez ZUS w 2018 r. będą uwzględniały obniżony wiek emerytalny – będą bowiem
oparte na obowiązującym, na koniec 2017 r., stanie prawnym.
Z myślą o osobach, które w najbliższym czasie zamierzają podjąć decyzję o przejściu na emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował szeroką akcję informacyjną. Od lipca br. we wszystkich placówkach ZUS w kraju pracuje 595 specjalnych doradców emerytalnych. Doradcy wyjaśniają ubezpieczonym – potencjalnym
emerytom – od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wyliczają w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez ubezpieczonego momentu zakończenia aktywności zawodowej. Natomiast
decyzja o przejściu na emeryturę jest samodzielną i dobrowolną decyzją ubezpieczonego uzależnioną od takich czynników jak stan zdrowia, sytuacja rodzinna przyszłego
emeryta, jego kwalifikacje, a co za tym idzie możliwości utrzymania się na rynku pracy
oraz oczekiwań co do wysokości przyszłej emerytury.
Z wyrazami szacunku
Marcin Zieleniecki
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Ministrze!
NIK podczas kontroli w MSWiA zwrócił uwagę na brak 5 urządzeń, serwera oraz 4 szyfratorów CompCrypt Delta kupionych w 2004 r. za 95,5 tys. zł.
Serwer był wykorzystywany na potrzeby systemu PESEL2, który ma
ułatwić dostęp obywateli do informacji i usług publicznych. Jak podają media, w trakcie kontroli NIK udało się odnaleźć to urządzenie w jednej z szaf
serwerowych w Bydgoszczy. Jednak 4 szyfratory wciąż się nie odnalazły.
Z informacji zawartych w raporcie NIK wynika, że działały w Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. To jeden z najczęściej używanych przez
obywateli systemów informatycznych, który w 2016 r. trafił pod skrzydła
Ministerstwa Cyfryzacji.
W związku z powyższym pragnę zapytać, co ministerstwo zrobiło w ww.
sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Władysława Komarnickiego,
złożone podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 roku, w sprawie
szyfratorów, przekazane przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 26 lipca 2017
roku (sygn. BPS/043-45-1157/17) uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli
(NIK) podczas kontroli Nr P/17/001 dotyczącej wykonania w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) budżetu państwa w 2016 roku w części 42
– Sprawy wewnętrzne oraz planu finansowego Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego prowadziła m.in. ustalenia dotyczące niedoborów w składnikach
majątku MSWiA ujawnione w trakcie inwentaryzacji, które obejmowały: 1) serwer zakupiony na potrzeby PESEL2 w 2006 roku, 2) cztery urządzenia typu szyfrator zakupione na potrzeby Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w 2004 roku.
Powołana przez Dyrektora Generalnego MSWiA Komisja Szkodowa przeprowadzająca
postępowanie wyjaśniające w stosunku do niedoborów wykazanych przez Komisje Inwentaryzacyjne wyceniła ww. sprzęt według aktualnej wartości rynkowej odpowiednio
serwer na kwotę 75,11 zł, a urządzenie typu szyfrator na kwotę 3,75 zł za sztukę.
Podkreślenia wymaga, że zarówno urządzenia typu szyfrator, jak i serwer zostały wykazane jako niedobory przez Komisję Inwentaryzacyjną powołaną przez Dyrektora Generalnego do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w MSWiA w 2015 roku
i uznane za szkodę w majątku Ministerstwa z zaleceniem przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej w 2016 roku oraz podjęcia czynności wyjaśniających i ustalenia osób winnych. Powyższe działania zostały pozytywnie ocenione podczas kontroli
NIK Nr P-16/001 dotyczącej wykonania przez MSWiA budżetu państwa w 2015 roku
w części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz planu finansowego Funduszu Modernizacji
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Bezpieczeństwa Publicznego i Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
W połowie 2016 roku przeprowadzono inwentaryzację częściową, a następnie powołana przez Dyrektora Generalnego MSWiA Komisja Szkodowa przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w stosunku do niedoborów wykazanych przez Komisje Inwentaryzacyjne działające w 2015 roku i 2016 roku.
Dodatkowo wyjaśnienia wymaga, że z dniem 1 stycznia 2016 roku przedmiotowe urządzenia znajdowały się w dyspozycji Ministerstwa Cyfryzacji (MC), bowiem na
mocy nowelizacji ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej1,
zadania związane z Centralną Ewidencją Pojazdów i Centralną Ewidencją Kierowców
oraz systemem PESEL stały się zadaniami ministra właściwego do spraw informatyzacji. W ślad za powyższym dokonane zostały zmiany organizacyjne, polegające na przejściu pracowników Departamentu Ewidencji Państwowych MSWiA, którzy realizowali
ww. zadania do MC. Odpowiedzialność za urządzenia, o które pytali kontrolerzy NIK,
ponosili pracownicy, z których jeden nie pracuje w MSWiA od 2011 roku, drugi zaś od
dnia 1 stycznia 2016 roku jest pracownikiem Ministerstwa Cyfryzacji.
W związku ze zmianami organizacyjnymi powołane zostały również Komisje wspólne MSWiA i MC, w celu ustalenia składników majątku służących do realizacji zadań
ministra właściwego do spraw informatyzacji.
W tym miejscu należy wskazać, że zarówno Komisje Inwentaryzacyjne, a przede
wszystkim Komisja Szkodowa bardzo wnikliwie prowadziły czynności wyjaśniające
i w trakcie prowadzonych postępowań wyczerpały wszelkie dostępne narzędzia do
wyjaśnienia zaistniałych niedoborów.
Jednocześnie należy dodać, że MSWiA nie zgodziło się z tezą kontrolerów NIK
o tym, iż (cyt.) „utrata urządzeń może powodować nieodwracalne skutki w zakresie
zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także poufności i integralności systemów i rejestrów MSWiA”.
Pracownicy MSWiA wielokrotnie podejmowali działania w celu ustalenia aktualnej
lokalizacji omawianych składników majątku. Jak ustalono, wszystkie tego typu urządzenia są wykorzystywane przez Ministerstwo Cyfryzacji do realizacji zadań, które pozostają w gestii ministra właściwego do spraw informatyzacji (serwer wykorzystywany jest w Centrum Zapasowym w Bydgoszczy, natomiast urządzenia typu szyfratory
wykorzystywane są w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Należy
przy tym zauważyć, że Centrum Zapasowe w Bydgoszczy, w którym ostatecznie został odnaleziony serwer, nie jest nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Przeprowadzone przez Komisję Szkodową postępowanie wyjaśniające,
w tym przeprowadzona kwerenda archiwalna, nie doprowadziło natomiast do zlokalizowania tych czterech urządzeń typu szyfrator. Departament Budżetu i Finansów
Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 29 marca 2017 roku poinformował o braku możliwości
ustalenia aktualnego miejsca wykorzystywania przedmiotowych urządzeń.
W opinii MSWiA, podjęto wszelkie działania, aby wyjaśnić powstałe rozbieżności pomiędzy stanem stwierdzonym a widniejącym w ewidencji składników majątkowych. W trakcie przeprowadzonych postępowań wyjaśniających wyczerpano cały
wachlarz dostępnych narzędzi do wyjaśnienia zaistniałych niedoborów. Należy podkreślić również skalę przeprowadzonej inwentaryzacji – dokonano spisu 17.920
składników majątku.
Ponadto MSWiA wyjaśniło kontrolerom NIK, że cztery urządzenia typu szyfrator
(urządzenia nie są szyfratorami, jak podano w oświadczeniu) nie były urządzeniami
do przesyłania informacji niejawnych. Dla tych urządzeń nie zostało wydane świadectwo ochrony kryptograficznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co więcej, aby
ich użyć niezbędne jest posiadanie nośnika NDK (Nośnik Danych Kryptograficznych).
Nośnik taki musi zawierać właściwy, ograniczony czasowo i do określonej grupy urządzeń, certyfikat użytkownika. Dodatkowo trzeba nadmienić, że zainstalowany na
urządzeniach system powoduje wykasowanie wszystkich istotnych informacji w przypadku zauważenia ataku. Tego typu urządzenia służą wyłącznie do zabezpieczania ko1

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281 z późn. zm.).
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munikacji. Urządzenia typu szyfrator zestawiają bezpieczny kanał TLS zapewniający
poufność i integralność przesyłanych komunikatów, natomiast nie służą do gromadzenia i przechowywania żadnych danych.
Z kolei serwer, o którym była mowa w wystąpieniach kontrolerów NIK jest wykorzystywany do gromadzenia i analizy logów z urządzeń sieciowych. Z wyjaśnień
administrującego serwerem Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że na serwerze zainstalowane jest oprogramowanie STMR (Security Threat Response Manager), służące do
gromadzenia i analizy logów sieciowych w celu wykrywania zagrożeń. Nie były i nie są
na nim gromadzone dane osobowe.
W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 28 kwietnia 2017 roku nie uwzględniono
złożonych przez MSWiA wyjaśnień w odniesieniu do wskazanego powyżej sprzętu,
w związku z czym MSWiA złożyło m.in. w tej części zastrzeżenia do ustaleń poczynionych w trakcie kontroli.
W dniu 2 czerwca 2017 roku Kolegium NIK uwzględniło w części zastrzeżenia dotyczące przeprowadzonych inwentaryzacji, w szczególności w zakresie sprzętu informatycznego, poprzez usunięcie w treści wystąpienia pokontrolnego zapisów o nierzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji. Kolegium NIK podzieliło argumentację MSWiA,
iż ocena ujęta w wystąpieniu pokontrolnym była (cyt.) „zbyt daleko idąca”.
Należy również wskazać, że przekazana w dniu 13 czerwca 2017 roku Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji przez NIK Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz wykonanie
planów finansowych Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu
Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przedstawienia informacji o sposobie wykorzystania
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych, mimo uchwały Nr 33/2017 Kolegium
NIK, nie we wszystkich fragmentach dokumentu uwzględniła przyjęte przez Kolegium
zastrzeżenia MSWiA, na co Ministerstwo zwróciło uwagę w dniu 3 lipca 2017 roku
w stanowisku do ww. Informacji.
Podsumowując niniejszą odpowiedź warto zauważyć, że organem właściwym do
przeprowadzenia analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa w związku z opisanym
przypadkiem jest Minister Cyfryzacji, któremu jak wskazano powyżej zostały przekazane zadania dotyczące funkcjonowania systemu CEPiK.
Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Zdzikot
Podsekretarz Stanu

45. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2017 r.

61

Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji prasowych wynika, że MSZ na masową skalę odwołuje lub
odwoła polskich ambasadorów bez podania konkretnych przyczyn. Mówi się
m.in. o placówce we Włoszech.
W związku z tym proszę Pana Ministra o potwierdzenie lub zdementowanie tych informacji.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.
Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Władysława Komarnickiego podczas 45. posiedzenia Senatu w dniu 22 lipca 2017 r., w sprawie zmian
kadrowych na stanowisku ambasadorów, uprzejmie informuję.
Minister Witold Waszczykowski prowadzi aktywną politykę personalną i pozostaje
w kontakcie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w sprawach dotyczących nominacji
ambasadorskich.
Potwierdzamy, że Pan Tomasz Orłowski zostaje odwołany z dniem 31 sierpnia
2017 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Republice Włoskiej i dodatkowej akredytacji Republice San Marino.
Przy ustalaniu daty odwołania każdego z Ambasadorów Nadzwyczajnych i Pełnomocnych RP brane są pod uwagę potrzeby służby zagranicznej, uwarunkowania
związane m.in. z realizacją ważnych projektów na danej placówce czy też uwarunkowania rodzinne Ambasadorów, w tym np. obowiązujący system szkolny w państwie
przyjmującym.
Ze względu na dobro przebiegu procedur mianowania Ambasadorów Nadzwyczajnych i Pełnomocnych RP, nazwisko kandydata zostanie podane do publicznej wiadomości podczas przesłuchania przez KSZ Sejmu RP.
Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Bartosz Cichocki
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki
Szanowny Panie Ministrze!
Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wysokości stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów wprowadza niższe stawki za wycinkę
drzew. Razem z opłatami zostały również obniżone kary za nielegalną wycinkę, które są dwukrotnością opłat za wycinkę. Ekologowie alarmują, że
wspomniane rozporządzenie znacząco przyczyni się do zwiększenia nielegalnej wycinki drzew.
W związku z tym proszę o informację w przedstawionej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA
Warszawa, 29.08.2017 r.
Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając na oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego złożone podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca br., dotyczące rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
(BPS/043-45-1159/17), pragnę przekazać co następuje.
Uprzejmie informuję, że rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rzeczywiście istotnie obniżyło stawki opłat
w przypadku gmin, które nie wydały po 1 stycznia 2017 r. uchwał określających stawki. W tych gminach bowiem były stosowane maksymalne stawki określone w ustawie,
tj. 500 zł za 1 cm obwodu drzewa i 200 zł za 1 m2 krzewów. W przypadku gmin, które
wydały uchwały w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów, opłaty te
spadły lub wzrosły, w zależności od przyjętych przez gminę stawek, które jednak nie
mogły przekroczyć stawek maksymalnych określonych w ustawie.
Wysokość stawek opłat w mojej opinii jest na tyle znacząca, że nakładane kary
w oparciu o te stawki nadal pełnią funkcję prewencyjną przed nielegalną wycinką
drzew. Przykładowo usunięcie bez zezwolenia lipy drobnolistnej o obwodzie na wysokości 130 cm 100 cm zasadniczo obarczone jest karą administracyjną w wysokości
5000 zł, a dębu szypułkowego o obwodzie 150 cm – 21 000 zł. Jednocześnie zmiany te
pozwalają na korzystanie z zasobów przyrody w sposób racjonalny przy zapewnieniu
kompensacji finansowej za usuwane drzewa lub krzewy.
PODSEKRETARZ STANU
Główny Konserwator Przyrody
Andrzej Szweda-Lewandowski
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Tematem, który cyklicznie powraca od wielu lat i niepotrzebnie wzbudza
emocje, są zapisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej
z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.
Dotyczy to w szczególności art. 11 ust. 2 ww. ustawy, tj. stwierdzenia zgonu
i jego przyczyny w przypadku niemożności ustalenia tych faktów przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Niestety zdarza się, że właściwy lekarz odmawia przyjazdu do zmarłego i wtedy rodzina zmarłego szuka
pomocy w powiecie, powołując się na art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych.
W związku z powyższym pytam Pana Ministra, czy ministerstwo planuje
prace nad aktualizacją ww. ustawy.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 2017.08.08
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Władysława Komarnickiego na 45. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i jego przyczyny, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace analityczne nad rozwiązaniami systemowymi w zakresie spraw dotyczących stwierdzenia, dokumentowania
i rejestracji zgonów. Jednocześnie zostały już podjęte działania legislacyjne w celu
pilnego uregulowania wyżej wymienionych spraw.
W przypadku akceptacji projektu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, zostanie on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz w ramach uzgodnień i konsultacji publicznych, zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Mając na uwadze potrzebę uregulowania istniejących przepisów, nie ulega wątpliwości, że przepisy dotyczące zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny wymagają
dostosowania do aktualnego stanu prawnego, bowiem są obiektem wielu uwag i niejasności, a ich archaiczność oraz zamierzchła terminologia nie odpowiadają wymaganiom dzisiejszych realiów.
Ponadto należy uznać, iż zarówno ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) jak i rozporządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu
i jego przyczyny (Dz. U. poz. 202), powstały w zupełnie innej rzeczywistości prawnej,
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organizacyjnej i gospodarczej. System ochrony zdrowia miał wówczas inną strukturę
niż obecnie, co niewątpliwie spowodowało konieczność podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian odpowiadających potrzebom i dostosowanych do aktualnej organizacji
systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Mimo licznych apeli instytucji, stowarzyszeń rodziców dzieci po transplantacjach resort zdrowia nie przywrócił ryczałtowej opłaty (3,20 zł) za zawiesinę valgancyklowiru. Zgodnie z nową listą refundacyjną, która obowiązuje od 1 lipca br., pacjenci dopłacą do zakupu tej zawiesiny 667,79 zł, to
znaczy o 107,84 zł więcej niż w przypadku listy opublikowanej w maju br.
W związku z powyższym zapytuję, czy ministerstwo planuje przywrócić
w ww. sprawie ryczałtową opłatę.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 2017.08.09
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na złożone w dniu 22 lipca 2017 r. na 45. posiedzeniu Senatu
oświadczenie Pana Senatora Władysława Komarnickiego w sprawie refundacji leku
Valcyte (walgancyklowir) w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Kwestie związane z refundacją leków 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, z późn. zm.).
Lek Valcyte (w postaci tabletek oraz w postaci proszku do sporządzania roztworu
doustnego) znajduje się w grupie limitowej 116.0 Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego.
Od 1 maja 2017 r. dwa refundowane leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit oraz Valganciclovir Teva) zostały objęte refundacją w kolejnym
wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do
200 dni po przeszczepie. W okresie marzec–kwiecień 2017 r. jedynym lekiem zawierającym walgancyklowir w postaci tabletek, który był refundowany w ww. wskazaniu, był
lek Ceglar. Objęcie refundacją leków ze statusem pierwszego odpowiednika (co miało
miejsce w tej sytuacji), spowodowało obniżenie limitu finansowania w ww. grupie limitowej, pociągając za sobą wzrost dopłat do leków, których cena detaliczna przekracza
limit finansowania.
Wysokość dopłaty pacjenta do leków zawierających walgancyklowir obowiązująca
od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. prezentuje poniższa tabela (leki te są refundowane za odpłatnością ryczałtową i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną
detaliczną a limitem finansowania):
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Nazwa

Valganciclovir
Teva
Valhit*
Ceglar
Valcyte
Valcyte

Cena
Zapłata
detaliczna pacjenta

Postać

Dawka

Opakowanie

Limit

tabl. powl.

450 mg

60 szt.

2864,49

2864,49

3,20

2864,49
2864,49
2864,49

2864,49
3919,11
4188,44

3,20
1057,82
1327,15

530,47

1086,22

558,95

tabl. powl.
450 mg
60 szt.
tabl. powl.
450 mg
60 szt.
tabl. powl.
450 mg
60 szt.
proszek
do sporządzania
50 mg/ml 1 but. po 12 g
roztworu
doustnego

* podstawa limitu.

W związku z obniżeniem limitu finansowania w grupie limitowej 116.0 Leki przeciwwirusowe – walgancyklowir – postacie do stosowania doustnego wzrosły dopłaty
pacjenta do leków, gdyż różnicę pomiędzy ceną detaliczną a limitem finansowania
pokrywa pacjent (uwzględniając wielkość opakowań).
Wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter
przejściowy, gdyż wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 3 ustawy o refundacji mają możliwość składania wniosków o obniżenie urzędowych cen zbytu. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Część firm farmaceutycznych złożyła takie wnioski.
Należy wskazać, że w efekcie rozpatrzenia wniosków o obniżenie urzędowych cen
zbytu (UCZ) trzech leków z ww. grupy limitowej, od 1 lipca 2017 r. limit finansowania
ponownie się obniżył, a dopłaty pacjenta zmieniły się:

Lek
Valhit, Valganciclovirum, tabl. powl.,
450 mg, 60 szt.*
Ceglar, Valganciclovirum, tabl. powl.,
450 mg, 60 szt.
Valganciclovir Teva, Valganciclovirum,
tabl. powl., 450 mg, 60 szt.
Sperart, Valganciclovirum, tabletki
powlekane, 450 mg, 60 tabl.**
Valcyte, Valganciclovirum, tabl. powl.,
450 mg, 60 szt. (1 but.po 60 szt.)
Valcyte, Valganciclovirum, proszek
do sporządzania roztworu doustnego,
50 mg/ml, 1 but.po 12 g

UCZ

Zmiana UCZ
Dopłata
w stosunku
pacjenta
do 05.2017

2106,00

-561,60

2127,60

-1544,40

2226,96

Zmiana dopłaty
pacjenta
w stosunku
do 05.2017

3,20

0

25,88

-1031,94

-440,64

130,21

127,01

2430,04

-

343,44

-

3928,50

0

1916,83

589,68

1010,24

0

666,79

107,84

* podstawa limitu.
** lek objęty refundacją od 01.07.2017 r.

Jak wynika z powyższego, kwestia przywrócenia dopłaty 3,20 zł za lek Valcyte
w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, o którą pyta Pan Senator, nie
jest zależna od woli Ministra Zdrowia, ale wynika z ustawowych mechanizmów ustalania podstawy limitu finansowania w danej grupie limitowej oraz od ewentualnego
obniżenia ceny leku przez firmę farmaceutyczną.
Warto dodać, że firma Roche (zgodnie z pismem z dnia 22 czerwca 2017 r. opublikowanym na stronie internetowej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany
-na-liscie-lekow-refundowanych-leki-immunosupresyjne) po ustaleniach z resortem
zdrowia zgodziła się na bezpłatne dostarczanie w ciągu 6 miesięcy tego leku do szpitali. Wszystkie szpitale zostały poinformowane przez firmę o możliwości darmowego
otrzymania leku.
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Należy zaznaczyć, że objęcie refundacją leków generycznych nie oznacza, że tzw. leki
referencyjne przestały być finansowane. Są one nadal refundowane, przy czym limit
finansowania za DDD danej substancji czynnej jest taki sam – niezależnie od nazwy
handlowej leku (z wyjątkiem sytuacji, gdy cena detaliczna danego leku jest niższa niż
ustalony limit finansowania – wówczas limit jest zmniejszany do ceny detalicznej).
okres

limit finansowania
za 1 DDD walgancyklowiru

03-04.2017 r.
05-06.2017 r.
07-08.2017 r.

140,17 zł
95,48 zł
75,58 zł

Pragnę zapewnić, że ewentualne kolejne wnioski o obniżenie urzędowych cen
zbytu leków z ww. grup zostaną rozpatrzone, a następny wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, odzwierciedlający efekt negocjacji w tym zakresie, będzie obowiązywał od
1 września 2017 r.
Systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych produktów
leczniczych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest priorytetem Ministra Zdrowia, natomiast sztywne stanowisko niektórych producentów leków w zakresie utrzymywania cen na bardzo wysokim poziomie nie może
ograniczać czy wręcz uniemożliwiać działań Ministra Zdrowia w zakresie refundacji
nowych, tańszych, równie skutecznych i bezpiecznych produktów, co pozwala zachować stabilność budżetu płatnika publicznego oraz rozszerzać katalog leków refundowanych o nowe, dotychczas niefinansowane ze środków publicznych, technologie.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marcin Czech
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ świadczeniodawcy podstawowej
opieki zdrowotnej mają wypłacać pielęgniarkom POZ podwyżki w wysokości
19 gr od zapisanego pacjenta. Jak informuje Porozumienie Zielonogórskie,
łódzki NFZ odmawia wypłaty ww. podwyżki, jeśli nie dostarczy się oświadczenia o przekazaniu pieniędzy pielęgniarkom i położnym. Innymi słowy,
pracodawca ma zaświadczać o przekazaniu środków, których nie otrzymał.
W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra o reakcję ministerstwa
w ww. sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 23.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Władysława Komarnickiego –
Senatora RP na 45. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. dotyczące składania przez świadczeniodawców oświadczeń o przekazaniu środków finansowych na
podwyżki pielęgniarek i położnych uprzejmie wyjaśniam.
Środki przekazywane do świadczeniodawców na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
poz. 1628, zwanego dalej „rozporządzeniem zmieniającym” są dodatkowymi środkami
na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.
Stosownie do przepisu §4 ust. 6 tego rozporządzenia dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostali zobowiązani w odniesieniu do umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka
roczna, do uwzględniania w wysokości tej stawki postanowień dotyczących wysokości
środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne zawartych w tym rozporządzeniu.
Regulacje dotyczące wysokości stawek kapitacyjnych, w tym wysokość środków
przeznaczonych na podwyżki, zostały określone w zarządzeniu nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków
zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i umowie zawieranej ze świadczeniodawcami w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
Dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
i położne są zobowiązaniem wynikającym z realizacji zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i są przekazywane

45. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2017 r.

69

świadczeniodawcom na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146).
Zgodnie z §24 ust. 1 tego rozporządzenia należności z tytułu realizacji umowy za
okres sprawozdawczy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wypłaca, za
miesiąc poprzedni, w terminie 15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę
dokumentów rozliczeniowych.
Oświadczenie świadczeniodawcy dołączane przez świadczeniodawców do dokumentów rozliczeniowych stanowiące, że przekazał on środki, o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym, jest wypełnieniem upoważnienia Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia do określenia wzorów dokumentów potwierdzających realizację
porozumienia albo pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków na podwyżki pielęgniarek i położnych. Przekazanie środków na wzrost wynagrodzeń dla
pielęgniarek i położnych skorelowany z udzielaniem przez te osoby świadczeń opieki
zdrowotnej, jest nieodłącznym elementem realizacji porozumienia albo pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków.
Jednocześnie wyjaśniam, że uprzednie przekazanie przez świadczeniodawcę danin
publicznych (np. składek na ubezpieczenie społeczne) w terminach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane dla złożenia przez tego
świadczeniodawcę ww. oświadczenia.
Tak więc oświadczenie o przekazaniu środków jest potwierdzeniem przeznaczenia środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne
w sposób określony przepisami rozporządzenia zmieniającego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Rady powiatu w oparciu o przepisy prawa farmaceutycznego zobowiązane są do podejmowania uchwał, które określają rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego rozkład pracy godzin aptek określony w uchwale powinien być dostoswany do
potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,
niedziele i święta.
Tymczasem praktyka pokazuje, że pomimo podejmowania przez rady powiatów odpowiednich uchwał pozostają one w istotnym zakresie martwymi
prawem. Jak informują starostowie, ustalone uchwałami godziny dostępności
aptek w porze nocnej nie są przestrzegane przez właścicieli aptek. Właściciele
aptek skarżą się, że zamykają apteki ze względów ekonomicznych i w wyniku braku realnych potrzeb ze strony mieszkańców, i często mają rację.
Czy ministerstwo przewiduje zmiany w ustawie o prawie farmaceutycznym, które pozwoliłyby z jednej strony na wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów zapewnienia dostępności do usług świadczonych przez apteki, a z drugiej strony na wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki prawa miejscowego regulującego dostępność aptek, w szczególności w święta i porze nocnej?
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 24.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego złożone podczas 45. posiedzenia Senatu w dniu 22 lipca 2017 r. dotyczącego zapewnienia dostępności usług świadczonych przez apteki, a także wprowadzenia mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki prawa
miejscowego regulującego dostępność usług aptek w szczególności w święta i porze
nocnej, informuję co następuje.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb
ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ust. 2 ww. artykułu stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu, po
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu
i samorządu aptekarskiego. Uwzględniając zatem fakt, że rozkład godzin pracy aptek
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ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności, jego ustalenie wymaga zgromadzenia danych pozwalających na określenie potrzeb ludności danego powiatu w zakresie korzystania z usług aptek. Wg zapisu rada powiatu ustalając rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinna kierować się opiniami:
a) władz samorządowych, odpowiadających za jakość życia, poziom świadczonych
usług na terenie gminy, powiatu, województwa, posiadających dane nt. liczby
i wieku ludności, stanu zdrowia mieszkańców,
b) samorządu aptekarskiego, który powinien dysponować danymi o liczbie aptek,
stanie zatrudnienia w nich oraz możliwościach wypełniania obowiązku zapewnienia obsady w planowanym przez radę powiatu rozkładzie godzin.
Obowiązek przestrzegania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych jest podyktowany ważnym interesem społecznym. Uchwały rad powiatów w przedmiotowym
zakresie powinny uwzględniać potrzeby lokalnej ludności polegające na możliwości
jak najlepszego i najszybszego dostępu do niezbędnej pomocy farmaceutycznej. Istotnym argumentem przemawiającym za koniecznością pełnienia dyżurów przez apteki
jest uprawnienie farmaceuty zatrudnionego w aptece do wydania w sytuacji losowej,
nadzwyczajnej, produktu zastrzeżonego do wydania na podstawie recepty, gdy będzie to konieczne dla ratowania życia ludzkiego – zgodnie z treścią przepisu art. 96
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Wydaje się właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonywania uchwał rady samorządu i ewentualne
sankcjonowanie braku realizacji jego postanowień również na poziomie powiatowym.
Należy mieć na uwadze, ze Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki
m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności
w zakresie wydawania produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Przepis ten jednak
odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności, nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki.
Informuję, że dnia 13 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się
posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat
problemów z organizowaniem dyżurów aptek a przede wszystkim egzekwowaniem od
podmiotów prowadzących apteki uchwał w tej sprawie.
Mając świadomość trudności z dostępnością dla pacjentów/klientów usług aptek
w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy szczególnie na terenach
małych aglomeracji oraz niewypełniania przez podmioty prowadzące apteki dyspozycji aktów prawa miejscowego regulujących dostępność do usług aptek, ustalono
wstępnie termin następnego spotkania ze stroną samorządową (wrzesień 2017 r.), na
którym omawiane mają być propozycje i możliwości rozwiązania problemu.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada, iż pielęgniarki i położne są jedyną grupą zawodową, dla której zostały ustalone najniższe współczynniki pracy, co skutkuje
najniższymi wynagrodzeniami wśród pracowników medycznych.
Nieatrakcyjne warunki pracy i płacy powodują, iż rocznie tylko około
30% absolwentów podejmuje pracę w tym zawodzie.
Czy ministerstwo planuje zmiany w ww. sprawie?
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 21.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Władysława Komarnickiego złożone
podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. uprzejmie przedstawiam
poniższe stanowisko w sprawie.
Ministerstwo Zdrowia stale podejmuje działania mające na celu zmniejszenie deficytu kadry pielęgniarskiej. Mając na uwadze wagę wyzwań w kontekście kadry medycznej w Polsce, w tym w szczególności dotyczących pielęgniarek i położnych oraz
biorąc pod uwagę zakres interwencji możliwej do sfinansowania ze środków UE, podjęło decyzję o skoncentrowaniu działań dedykowanych rozwojowi kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER). Na te działania wyodrębniono specjalną oś priorytetową
Wsparcie dla obszaru zdrowia, w której na kształcenie kadr medycznych zostanie przeznaczone ok. 221 mln euro. Interwencja zaplanowana w PO WER będzie oddziaływała
na kształcenie przeddyplomowe pielęgniarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości kształcenia praktycznego poprzez tworzenie Centrów Symulacji Medycznej, a jej głównym celem jest zwiększenie liczby absolwentów studiów na kierunkach
pielęgniarstwo i położnictwo. Zaplanowano, że docelowa wartość wskaźnika w 2023 r.
– dodatkowa liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskają uprawnienia do
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wyniesie 10 625 osób.
Ponadto, w listopadzie 2015 r. Minister Zdrowia ogłosił konkurs pn. „Realizacja
programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów
ww. kierunków”. Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla
uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych.
Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs zakładały przygotowanie
programu rozwojowego, który przyczyni się do wzrostu o min. 25% liczby absolwentów
kierunków pielęgniarstwa i/lub położnictwa u Projektodawcy w stosunku do średniej

45. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2017 r.

73

liczby absolwentów tych kierunków (poziom licencjata pielęgniarstwa i/lub położnictwa) z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Projekty
realizowane są w formie partnerstwa uczelni z podmiotami leczniczymi lub związkami
pracodawców branży ochrony zdrowia, które zgodnie z założeniem konkursu mają
zapewnić zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) dla minimum 15% absolwentów przez okres co najmniej 12 miesięcy od chwili zakończenia udziału w projekcie.
Jednocześnie zatrudnienie nowych pielęgniarek i położnych (absolwentów uczelni,
z którą została podpisana umowa partnerska) nie może spowodować zmniejszenia
wskaźnika zatrudnienia w danym podmiocie leczniczym w odniesieniu do danych
z ostatnich trzech lat.
Alokacja na konkurs wynosi: 90 mln PLN. Nabór wniosków trwał do 5 lutego
2016 r. W odpowiedzi na przedmiotowy konkurs złożono 21 wniosków. W wyniku
oceny formalno-merytorycznej 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i zgodnie
z procedurą konkursową wnioski zostały skierowane do negocjacji, które zakończyły
się 3 czerwca 2016 r. Lista rankingowa 11 wybranych uczelni w ramach przedmiotowego konkursu znajduje się na stronie www.zdrowie.gov.pl.
W dniu 25 stycznia 2017 r. ogłoszona została II edycja tego konkursu. Wnioski
w ramach tej edycji można było składać od 25 lutego do 27 marca br. Obecnie zakończona została ocena formalno-merytoryczna złożonych wniosków. Kolejnym etapem
będą negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.
Dodatkowo w ramach PO WER Ministerstwo Zdrowia od października 2015 r. rozpoczęło realizację projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, komplementarnego do
projektu ukierunkowanego na zwiększenie liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach
pielęgniarstwo i położnictwo oraz wypracowanie mechanizmów umożliwiających wzrost
liczby pielęgniarek i położnych zatrudnianych w polskim systemie ochrony zdrowia.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w trosce o zapewnienie właściwego miejsca
pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628) przewidziane
zostały dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. W ramach przedmiotowego rozporządzenia zapewniono coroczny (do 2019 r.)
wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł
rocznie (4 x 400) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r. Przewiduje się, że funkcjonujący mechanizm wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wpłynie na poprawę warunków pracy tych grup
zawodowych oraz spowoduje, że pielęgniarki i położne pracujące w polskim systemie
ochrony zdrowia nie będą rezygnowały z wykonywania zawodu, a absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo chętniej niż dotychczas będą podejmować zatrudnienie w zawodzie. Zakłada się także, że działania podjęte na rzecz wzrostu wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych wpłyną pozytywnie na zwiększenie zainteresowania młodzieży podejmowaniem nauki w tych zawodach, a pośrednio przyczynią się do wzrostu
wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Polsce. Jednym z istotniejszych
celów powyższych działań jest także zapewnienie stabilności zawodowej pielęgniarek
i położnych oraz zapobieganie zjawisku ewentualnej emigracji zarobkowej tych grup
zawodowych do krajów UE w kolejnych latach.
Ponadto wskazać należy, że w celu wprowadzenia gwarantowanego (podlegającego
ochronie prawnej) poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych oraz stopniowego wyrównywania dysproporcji płacowych pracowników medycznych zatrudnionych
w podmiotach leczniczych Ministerstwo Zdrowia przygotowało ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U.
poz. 1473), której przepisy stanowić mają nie tylko gwarancję stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń zasadniczych, ale również czynić zadość postulatom
usankcjonowania w akcie rangi ustawowej wzrostów wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, zawartych obecnie w akcie prawnym rangi rozporządzenia. Należy podkreślić, że ww. ustawa ustanawia najniższe wynagrodzenie zasadnicze, co jest rozwiąza-
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niem korzystnym dla pracowników medycznych ze względu na trwałość tego składnika wynagrodzenia, jak i dodatkowy skutek w postaci wzrostu pochodnych i dodatków
do wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia
zasadniczego. W wyniku obowiązywania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., w ciągu
5 lat do pracowników służby zdrowia trafi dodatkowe 16,8 mld złotych. Dzięki ustawie nastąpi znaczący wzrost najniższych płac zasadniczych. Szacuje się, że w grupie
pielęgniarek i położnych wzrosty te wyniosą od ponad 830 zł do 2 525 zł w zależności
od wykształcenia i posiadania specjalizacji. Wprowadzony na mocy ustawy z dnia
8 czerwca 2017 r. mechanizm podwyżek, doprowadzi do podniesienia gwarantowanych płac minimalnych do poziomu obecnych średnich płac zasadniczych.
Równocześnie uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia
21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50). W skład Zespołu weszli przedstawiciele NRPiP oraz OZZPiP, przedstawiciele towarzystw pielęgniarskich, przedstawiciele: MNiSZW, MEN, MRPiPS, eksperci, a także przedstawiciele merytorycznych departamentów Ministerstwa Zdrowia. Zakres prac Zespołu obejmuje
pięć obszarów ukierunkowanych na: kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek
i położnych; nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki
i położnej w systemie opieki zdrowotnej; rolę, kompetencje pielęgniarek i położnych
w systemie ochrony zdrowia; normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń (rozporządzenia
„koszykowe”) oraz warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych. Celem prac Zespołu jest analiza postulatów, oczekiwań, proponowanych rozwiązań dotyczących problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, zebranie
jak najszerszych informacji i poznanie jak największej liczby opinii (również poprzez
zapraszanie do uczestnictwa w pracach Zespołu dodatkowych przedstawicieli środowiska w charakterze ekspertów) dotyczących istotnych i wzajemnie powiązanych
problemów pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Analiza powyższa będzie podstawą
do wypracowania realnych, kompleksowych rozwiązań zidentyfikowanych problemów
i przygotowania strategii mającej na celu wskazanie konkretnych kroków służących
poprawie kondycji polskiego pielęgniarstwa i położnictwa dzisiaj i w przyszłości. Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu strategii, nie później jednak niż do
31 października br.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Brak możliwości cesji zadłużenia szpitala na inny podmiot systematycznie zwiększa zadłużenie szpitali publicznych. Eksperci podają, że zadłużenie to może już wynosić ok. 15 miliardów zł.
Dzisiejsze przepisy uniemożliwiają sprzedaż wierzytelności szpitali publicznych i pogrążają wielu przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla szpitali. Obecnie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej uzależnia możliwość zmiany wierzyciela SPZOZ od zgody podmiotu tworzącego. Tymczasem
organ tworzący, którym najczęściej jest jednostka samorządu terytorialnego,
w wielu przypadkach zasłania się brakiem przepisów szczegółowych.
Zdaniem ekspertów prawo można zmienić w taki sposób, żeby chroniło
interesy zarówno wierzycieli, jak i szpitali. Uważają ponadto, że nowelizacja
może iść w dwóch kierunkach. Pierwszy to zobiektywizowanie przesłanek
wyrażania zgody na zmianę wierzyciela przez podmiot tworzący poprzez
objęcie procesu jej wyrażania reżimem procedury administracyjnej. Drugi
kierunek to przyznanie podmiotowi tworzącemu prawa pierwokupu wierzytelności i wprowadzenie zasady, że zbycie wierzytelności na rzecz podmiotu
trzeciego może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy podmiot tworzący nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu.
Czy ministerstwo przewiduje zmiany przepisów w ww. sprawie?
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 9.04.2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Władysława Komarnickiego, przekazanym przy piśmie Marszałka Senatu RP z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. BPS/043-45-1165/17 uprzejmie przekazuję co następuje.
Do Ministerstwa Zdrowia nie wpływały wnioski, uwagi lub sugestie dotyczące problemów wynikających ze stosowania art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).
Aktualnie Ministerstwo Zdrowia podejmuje zdecydowane działania, które w swoim
zamierzeniu będą skutkować poprawą sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów
leczniczych oraz ich warunków funkcjonowania. Tym samym należy oczekiwać, że
w przyszłości nastąpi skrócenie terminów zapłaty zobowiązań wynikających z transakcji gospodarczych zawieranych przez spzoz-y i obniżenie wartości zobowiązań, które
potencjalnie podlegałyby cesji.
Należy podkreślić, że art. 54 ust. 5 nie zabrania wtórnego obrotu wierzytelnościami a jedynie uzależnia dokonanie czynności prawnej w postaci cesji wierzytelności od
decyzji podmiotu tworzącego, który winien monitorować na bieżąco sytuację finan-
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sową podległego podmiotu leczniczego oraz przeanalizować konsekwencje dokonania
cesji. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu
o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Jednocześnie, wyrażam przekonanie, że w przypadku wznowienia prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
zmianie niektórych innych ustaw, to w trakcie tych prac możliwe będzie przeanalizowanie ewentualnych propozycji zmian w odniesieniu do treści art. 54 ust. 5 ww. ustawy, jeśli takie zostaną przedstawione.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Katarzyna Głowala
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Oświadczenie senatora Władysława Komarnickiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Zdalną autoryzację wyników badań, zgodnie z wymaganiami określonymi w dobrych praktykach, dopuszcza projekt rozporządzenia w sprawie
leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które trafiło do konsultacji publicznych.
Według Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych zdalna autoryzacja
stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta i wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla samych diagnostów. Samorząd obawia się, że brak faktycznego nadzoru nad badaniami zaowocuje zwiększeniem liczby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.
W związku z powyższym proszę o informację, co w przedstawionej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki

Odpowiedź
Warszawa, 11.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia złożonego podczas 45. posiedzenia Senatu w dniu
22 lipca br., przez Senatora Władysława Komarnickiego, dotyczącego kwestii zdalnej autoryzacji wyników badań ujętej w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
(nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: MZ 482), uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii
i Transfuzjologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (KRdsKiK) oraz centrów krwiodawstwa
i krwiolecznictwa, jak również samego Ministra Zdrowia, zdalna autoryzacja wyników badań dla pracowni immunologii transfuzjologicznej powinna być dopuszczalna
w czasie poza podstawowymi godzinami pracy podmiotu leczniczego, pod warunkiem
stosowania technik automatycznych i użycia środków komunikacji elektronicznej,
określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie
wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej
służby krwi (Dz. Urz. Min Zdrow. poz. 63) oraz opracowywanych w „Wymaganiach
dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników dla banków krwi
oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych innych niż RCKiK, WCKiK i CKiK MSWiA” (zatem innych niż centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa) – o których to wymaganiach mowa
w art. 24 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1371).
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Powyższa kwestia była również wielokrotnie poruszana w trakcie posiedzeń KRdsKiK. W związku z wprowadzeniem do ww. projektu rozporządzenia zapisów dotyczących zdalnej autoryzacji wyników badań w §27 ust. 13, w dniu 22 maja 2017 r. Minister Zdrowia zaakceptował rekomendację KRdsKiK w sprawie wprowadzenia zapisów
dotyczących zdalnej autoryzacji wyników badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej do „Wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania,
preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych
publicznej służby krwi”. Niemniej jednak analogiczny zapis znajdzie się w przygotowywanych „Wymaganiach dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników dla banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych innych niż RCKiK, WCKiK
i CKiK MSWiA”. Brak jakichkolwiek regulacji w zakresie zdalnej autoryzacji mógłby
skutkować zupełną dowolnością w zakresie dopuszczalności zdalnej autoryzacji wyników, a jej stosowanie lub brak uzależnione byłoby wyłącznie od indywidualnej decyzji kierownika danego laboratorium, zwłaszcza w związku z licznymi niejasnościami w powyższym zakresie m.in. wspomnianej w poprzednim piśmie brakiem definicji
„autoryzacji” w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2245). Taka sytuacja mogłaby skutkować brakiem nadzoru i kontroli
nad stosowaniem zdalnej autoryzacji, a tym samym przyczynić się do bezpośredniego
zagrożenia dla pacjentów – biorców krwi i jej składników. Stosowanie zdalnej autoryzacji wyników badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wyłącznie w przypadku spełnienia ściśle określonych wymogów jest wysoce korzystne i w istocie zwiększa
bezpieczeństwo krwiolecznictwa poprzez konieczność unowocześnienia i zautomatyzowania wykonywania badań, możliwość szybkiej interaktywnej komunikacji i udzielenia konsultacji, możliwość podglądu zarówno wyniku, jak i obrazu uzyskanych reakcji, możliwość zapisywania w systemie każdej naniesionej zmiany oraz archiwizację
wyników badań i obrazów reakcji. Należy mieć przy tym na uwadze, iż w wielu przypadkach skraca to czas uzyskania wyników m.in. badań grup krwi i prób zgodności
oraz czas oczekiwania na przetoczenie krwi, szczególnie w przypadku pracowni, w których nie ma całodobowej obsady diagnostów laboratoryjnych. Dodatkowo, podkreślenia wymaga fakt, iż obecnie obowiązujące rozporządzenie dotyczące „leczenia krwią”
[rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią
w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami
do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U z 2013 r., poz. 5)], w §29 wskazuje, że wykonywanie badań immunohematologicznych jest możliwe wyłącznie po odbyciu teoretycznego i praktycznego szkolenia oraz uzyskaniu zaświadczenia z centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a co więcej powyższe upoważnienie może zostać wydane
wyłącznie personelowi zatrudnionemu w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej, który ma co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu takich badań. Ponadto personel zatrudniony w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej,
co najmniej raz w roku, jest poddawany kontroli jakości wykonywanych badań, która
jest prowadzona przez centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Żadna inna specjalizacja diagnostyki nie posiada takich zabezpieczeń, gwarantujących wysokie kompetencje oraz doświadczenie diagnostów w tej dziedzinie. Osobnym zagadnieniem jest
brak dostatecznej liczby diagnostów laboratoryjnych posiadających uprawnienia do
samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii serologicznej, w tym autoryzacji badań (o czym była mowa w poprzednim piśmie). Dla wielu pracowni szpitalnych zdalna autoryzacja wyników badań jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym
właściwy standard wykonywanych badań dla pacjentów wymagających niezwłocznego
dostępu do świadczeń medycznych z zakresu transfuzjologii.
Możliwość zdalnej autoryzacji wyników badań jest rozwiązaniem nowoczesnym,
wpisującym się w kierunek rozwoju e-zdrowia, e-usług, zwiększenia poziomu automatyzacji wykonywanych badań oraz rozwoju systemów informatycznych. Dodatkowo, stosowanie zdalnej autoryzacji wymaga spełnienia ściśle określonych standardów, a co najważniejsze zaangażowania doświadczonego i wysoce wykwalifikowanego personelu. Jest to rozwiązanie pionierskie w zakresie medycznej diagnostyki
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laboratoryjnej, które może być wdrożone w pracowniach serologii lub immunologii
transfuzjologicznej o najwyższym standardzie jakości, w tym w tzw. „laboratoriach
sieciowych”, dlatego też budzi sprzeciw wielu środowisk, które obawiają się precedensu i możliwości rozszerzenia zdalnej autoryzacji wyników badań na inne dziedziny diagnostyki. Podnoszone są również argumenty, iż powyższe rozwiązanie może
się przyczynić do redukowania zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych, jednakże
z powyższych informacji jednoznacznie wynika, iż liczne pracownie serologii borykają
się z brakami kadrowymi, a wśród ofert pracy dla diagnostów laboratoryjnych dominują oferty przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia serologiczne. Należy
przy tym ponownie podkreślić, iż serologia i immunologia transfuzjologiczna stanowią wyjątkową dziedzinę diagnostyki laboratoryjnej, a jej wykonywanie jest możliwe
wyłącznie przez osoby uprawnione, spełniające wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach
leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia
krwią i jej składnikami.
Należy mieć również na uwadze fakt, iż w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej brak jest definicji „autoryzacji”, o czym była mowa wcześniej.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych podjęła próby doprecyzowania powyższej
kwestii poprzez uchwały Krajowej Izby (uchwała nr 61/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia słownika pojęć zawartych w art. 2 pkt 4 ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej oraz stanowisko 11/III/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5 listopada 2014 r.), które są jednak aktami prawa wewnętrznego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Reasumując, stosowanie zdalnej autoryzacji wyników badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wyłącznie w przypadku spełnienia ściśle określonych wymogów
jest wysoce korzystne i w istocie zwiększa bezpieczeństwo krwiolecznictwa poprzez
konieczność unowocześnienia i zautomatyzowania wykonywania badań, możliwość
szybkiej interaktywnej komunikacji i udzielenia konsultacji, możliwość podglądu zarówno wyniku, jak i obrazu uzyskanych reakcji, możliwość zapisywania w systemie
każdej naniesionej zmiany oraz archiwizację wyników badań i obrazów reakcji. Oznacza to, iż diagnosta ma podgląd całości procedury i prawidłowości wykonywanego
badania. Należy mieć przy tym na uwadze, iż w wielu przypadkach skróci się czas uzyskania wyników badań grup krwi i prób zgodności oraz czas oczekiwania na przetoczenie krwi, szczególnie w przypadku pracowni, w których nie ma całodobowej obsady
diagnostów laboratoryjnych. Zastosowanie zdalnej autoryzacji wyników badań należy
zatem rozpatrywać w kategoriach ulepszenia systemu, a nie w kategoriach zagrożenia
czy spadku jakości przeprowadzanych badań. Uregulowanie przedmiotowej kwestii
w projektowanym rozporządzeniu poprzez obwarowanie szeregiem szczegółowych warunków, których spełnienie maksymalnie ogranicza możliwość pomyłek wynikających
z błędów ludzkich, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, co równocześnie
może pozytywnie wpłynąć na kwestie związane z zabezpieczeniem praw diagnostów
laboratoryjnych w razie wystąpienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.
Jednocześnie podkreślić należy, iż omawiana treść projektu rozporządzenia została przesłana do uzgodnień i konsultacji zewnętrznych stosownie do uchwały Nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204). W chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia trwa
szczegółowa analiza uwag zgłoszonych na tym etapie procesu legislacyjnego, co skutkować może zmianą treści przedmiotowego projektu.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Katarzyna Głowala
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Oświadczenie senatora Jarosława Obremskiego
skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniach 9–10 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie plenarne przewodniczących Konferencji Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Tallinie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Tematy, które zostały tam omówione, to m.in. założenia raportu półrocznego, priorytety prezydencji estońskiej,
kwestia startupów w Unii Europejskiej oraz agenda COSAC w listopadzie
2017 r. Było to nasze pierwsze spotkanie o wymiarze parlamentarnym podczas prezydencji estońskiej w Radzie Unii Europejskiej.
Jednym z tematów rozmów była również inicjatywa Trójmorza, której
szczyt odbył się w Polsce w dniach 6–7 lipca 2017 r. Gościem specjalnym
był prezydent USA Donald Trump. W wyniku rozmów i własnych przemyśleń naszło mnie pytanie: czy zasadne byłoby włączenie Albanii w struktury
inicjatywy Trójmorza?
Z wyrazami szacunku
Jarosław Obremski

Odpowiedź
Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego, złożone
podczas 45. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lipca 2017 roku,
dotyczące między innymi włączenia Republiki Albanii w prace w ramach inicjatywy
Trójmorza, przedstawiam poniżej stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Inicjatywa Trójmorza to platforma powołana jako forum współpracy 12 państw
– członków Unii Europejskiej (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier). Prace w ramach inicjatywy służyć
mają zacieśnianiu powiązań – zwłaszcza na osi Północ-Południe – w regionie szerzej
rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym),
tworzących trwałe podstawy dla rozwoju.
Do pierwszego spotkania wyżej wymienionych państw doszło 29 września 2015
roku w Nowym Jorku z inicjatywy prezydent Republiki Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović, a pierwszy Szczyt Trójmorza odbył się w Dubrowniku w dniach 25–26 sierpnia
2016 roku. Drugi formalny szczyt Inicjatywy miał miejsce w dniach 6–7 lipca 2017
roku w Warszawie. W przyjętej przy tej okazji deklaracji, jako główne cele inicjatywy
wskazano rozwój połączeń transportowych oraz współpracy energetycznej i gospodarczej w regionie. Ustanowiono również Forum Biznesowe Inicjatywy Trójmorza, które
służyć ma umacnianiu więzi gospodarczych pomiędzy państwami uczestniczącymi
w Szczycie.
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Albania, z którą Polska utrzymuje rozwijające się, przyjazne relacje, wydaje się
być naturalnym, przyszłym członkiem Inicjatywy. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, z uwagi na swoje położenie i znaczenie w regionie Bałkanów Zachodnich, Albania może wnieść istotny wkład w budowanie nowoczesnych rozwiązań gospodarczych
i infrastrukturalnych w ramach Trójmorza. Jednocześnie należy zauważyć, że ewentualna decyzja o poszerzeniu formatu stanowić będzie jednomyślną decyzję wszystkich członków, ponadto Albania nie zgłaszała dotąd zainteresowania w tym względzie.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Marek Magierowski
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się z zapytaniem w sprawie różnic w kwalifikowaniu pojazdów jako ciężarowe w Polsce i Unii Europejskiej
grupa osób, które w ostatnich latach dokonały w Niemczech zakupu samochodów ciężarowych oznaczonych symbolem LKW, co było odnotowane także w dokumentach samochodów. Jakież było ich zdziwienie, gdy samochody
te polska administracja uznała za osobowe, co pociągnęło za sobą konieczność uiszczenia zaległej akcyzy i to w znacznej wysokości.
Wspomniane samochody były zarejestrowane po raz pierwszy w Niemczech jako pojazdy nowe i dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe klasy N1, zgodnie z nomenklaturą unijną. Także informacje zawarte
w homologacji stanowiły jednoznacznie o ciężarowym charakterze samochodów. Tymczasem pomimo że producent określił auta jako przynależne do
nomenklatury N1 (ciężarowe), podmiot (dealer w Niemczech) sprzedający je
po raz pierwszy określił je jako ciężarowe, podmiot z Niemiec zajmujący się
profesjonalnym handlem samochodami nabył je jako auta ciężarowe i zbył
również jako ciężarowe, w związku z czym finalni nabywcy z Polski nabyli
te auta jako ciężarowe, nie dokonując żadnych ich przeróbek i modyfikacji,
polski urząd celny nie uznaje decyzji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich i traktuje ww. samochody jako osobowe.
W związku z nakreślonym problemem zwracam się o odpowiedzi na następujące pytania.
Dlaczego nomenklatura scalona w Polsce nie uwzględnia prawa Unii Europejskiej?
Dlaczego pojazd dopuszczany w krajach unijnych do ruchu jako ciężarowy w Polsce zostaje uznany, wbrew decyzjom innych państw członkowskich, jako samochód osobowy na potrzeby opłacenia podatku akcyzowego?
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 16 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Andrzeja Pająka podczas
45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie różnic w kwalifikowaniu
pojazdów jako ciężarowe w Polsce i Unii Europejskiej, uprzejmie informuję, co następuje.
W złożonym oświadczeniu Pan Senator zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów
o wyjaśnienie przedstawionej sytuacji, w której podmioty z Polski po sprowadzeniu
z terytorium Niemiec zakupionych samochodów, zarejestrowanych w tym państwie
jako pojazdy ciężarowe i sprzedanych również jako pojazdy ciężarowe, pomimo braku
dokonania w nich przeróbek, są zobowiązane zapłacić na terytorium kraju podatek
akcyzowy właściwy dla samochodów osobowych.
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Kwestie dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych uregulowane są w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 43, 60 i 937). Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest
import, nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz pierwsza sprzedaż na terytorium kraju
samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. W przypadku pierwszej sprzedaży opodatkowaniu
podlega samochód osobowy wyprodukowany na terytorium kraju lub, od którego akcyza nie została zapłacona z tytułu czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego, czy
też importu.
Opodatkowaniu akcyzą podlegają wyłącznie samochody osobowe niezarejestrowane wcześniej na terytorium kraju, a o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy
w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym decyduje jego klasyfikacja taryfowa do
pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej. Zgodnie z art. 100 ust. 4 tej ustawy samochody
osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją
CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702,
włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie
wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
a także do wiążących informacji akcyzowych, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Należy mieć jednak na
uwadze, iż w zakresie przepisów o podatku akcyzowym obowiązek prawidłowej klasyfikacji wyrobu według kodu CN ciąży na podmiocie dokonującym czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Zainteresowany podmiot sam klasyfikuje dany towar
do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu
błędnego zaklasyfikowania wyrobu.
W celu przybliżenia zasad dotyczących klasyfikacji taryfowej pojazdów samochodowych, uprzejmie informuję, że prawidłowej klasyfikacji towarów dokonuje się zgodnie z ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 z 6 października 2016 r.
zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, które
obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. Pojazdy silnikowe klasyfikowane są indywidualnie w każdym przypadku. W myśl reguły 1 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, klasyfikacji towarów należy dokonywać zgodnie z brzmieniem pozycji
i uwag do sekcji i działów. Brzmienie pozycji 8703 wskazuje, że obejmuje ona „Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne
niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi)
oraz samochodami wyścigowymi”.
Z brzmienia pozycji 8703 wynika zatem, iż o klasyfikacji samochodu do tejże pozycji decyduje jego zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób. Rozstrzygnięcie o zasadniczym przeznaczeniu pojazdu samochodowego, a co za tym idzie, dokonanie jego
prawidłowej klasyfikacji taryfowej nie jest możliwe bez wyczerpującej oceny całego
zebranego materiału dowodowego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I GSK 1361/06). Zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób bądź towarów ustalane jest przy tym na podstawie ogólnego wyglądu i ogółu
cech samochodu (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia
2007 r. w sprawie C-486/06, Lex nr 337569). Wskazać w tym miejscu należy, iż nie
chodzi przy tym o subiektywne przekonanie czy nawet sposób faktycznego użytkowania konkretnego pojazdu, który zwłaszcza w przypadku samochodów osobowo-towarowych może być podwójny, lecz o obiektywne cechy samochodu pozwalające na
stwierdzenie jego zasadniczego przeznaczenia, a więc głównego, dominującego charakteru. Szczególnie istotne w tym względzie jest niewątpliwie przeznaczenie określonego pojazdu przez producenta, który tworzy konstrukcję danego pojazdu – zgodnie
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z odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie, odpowiadającą jego przeznaczeniu. Dokonanie natomiast określonych przeróbek wnętrza przez użytkownika samochodu w celu jego dostosowania do indywidulanych potrzeb użytkowych, zasadniczo nie zmienia jednak konstrukcyjnego przeznaczenia tych samochodów. Powyższe
wynika również z treści wyjaśnień do Taryfy Celnej – Not wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów wydawanych przez Światową
Organizację Celną (WCO), które zawierają określone cechy charakteryzujące pojazd,
pomocne przy określaniu zasadniczego przeznaczenia samochodu.
Należy mieć na uwadze, iż klasyfikacja pewnych pojazdów silnikowych objętych
pozycją CN 8703 jest wyznaczana przez określone cechy, które wskazują, że te pojazdy są głównie przeznaczone do przewozu osób, a nie do transportu towarów. Cechy
te są szczególnie pomocne przy określaniu klasyfikacji pojazdów silnikowych, których
masa brutto nie przekracza 5 ton, które posiadają pojedynczą zamkniętą przestrzeń
wewnątrz dla kierowcy i zawierają inną przestrzeń dla pasażerów, którą można wykorzystać do transportu zarówno osób, jak i towarów. Do tej kategorii pojazdów mechanicznych włączone są pojazdy powszechnie znane jako wielozadaniowe, np. pojazdy
typu VAN, SUV-y (Sports Utility Vehicles), niektóre pojazdy typu pick-up.
Pojazdy objęte pozycją CN 8703 posiadają następujące cechy:
a) obecność stałych siedzeń z wyposażeniem bezpieczeństwa dla każdej osoby (np.
pasy bezpieczeństwa lub punkty kotwiące oraz wyposażenie do zainstalowania
pasów bezpieczeństwa) lub obecność stałych punktów kotwiących i wyposażenia do zainstalowania siedzeń i wyposażenia bezpieczeństwa w przestrzeni
tylnej za przestrzenią dla kierowcy i przednich pasażerów; takie siedzenia mogą
być zamocowane na stałe, składane, zdejmowane z punktów kotwiących lub
składające się;
b) obecność tylnych okien wzdłuż dwóch bocznych paneli;
c) obecność przesuwnych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi (jedne lub więcej) z oknami na bocznych panelach lub z tyłu;
d) brak stałego panelu lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednimi pasażerami a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu
zarówno osób, jak i towarów;
e) obecność cech komfortowych oraz wykończenia wnętrza i wyposażenia w całym wnętrzu pojazdu, które kojarzone są z przestrzenią pojazdu dla pasażerów
(np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie wnętrza, popielniczki).
W pozycji 8703 określenie „samochody osobowo-towarowe” oznacza pojazdy
przeznaczone do przewozu najwyżej 9 osób (wraz z kierowcą), których wnętrze może
być używane bez zmiany konstrukcji do przewozu zarówno osób, jak i towarów. Istota sprawy sprowadza się więc do określenia klasyfikacji samochodu do odpowiedniego kodu Nomenklatury Scalonej, w tym w szczególności do istotnego, z punktu
widzenia pozycji 8703, zasadniczego przeznaczenia samochodu – do przewozu osób.
Ustalenie zasadniczego przeznaczenia samochodu powinno odbywać się w oparciu
o cechy przedmiotowego samochodu. Klasyfikacji pojazdów silnikowych dokonuje
się indywidualnie w każdym przypadku, gdyż każdy pojazd może różnić się od innego, zbudowanego na tym samym podwoziu, co może skutkować odmienną klasyfikacją taryfową.
Odpowiadając zatem na pytanie zadane przez Pana Senatora dotyczące rzekomego
nieuwzględnienia przez obowiązującą w Polsce Nomenklaturę Scaloną prawa Unii Europejskiej, należy wyjaśnić, iż Polska wraz z pozostałymi państwami UE tworzy unię
celną, w ramach której kraje te obowiązuje Wspólna Taryfa Celna (WTC). Elementem
WTC jest Scalona Nomenklatura Towarowa, która pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc wspólny system umożliwiający dokonanie
identyfikacji towarów. Zatem Nomenklatura Scalona, która została ustalona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej obowiązuje wszystkie
państwa UE i stanowi część ich wspólnego porządku prawnego. Nomenklatura Scalona jest aktualizowana co roku i publikowana w formie rozporządzenia wykonawczego
Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Odpowiadając na pytanie Pana Senatora dotyczące przyczyn traktowania pojazdów dopuszczonych do ruchu w innych krajach UE jako pojazdy ciężarowe, przez
krajowe organy podatkowe na potrzeby akcyzy jako samochody osobowe wymaga
podkreślenia, iż organy podatkowe nie kwestionują zapisów w przedkładanych przez
podmioty dokumentach typu: zagraniczny dowód rejestracyjny i świadectwo homologacji, w których przedmiotowy samochód zostaje określony np. jako samochód ciężarowy. Jednakże w celu klasyfikacji pojazdów dla potrzeb opodatkowania akcyzą
obowiązują wyłącznie zapisy Nomenklatury Scalonej, nie zaś zasady klasyfikowania
pojazdu na podstawie innych przepisów. Biorąc bowiem pod uwagę, że określenie
rodzaju pojazdu na gruncie jego homologacji oraz rejestracji odbywa się na innych
zasadach (w szczególności w oparciu o inne przepisy) aniżeli klasyfikacja towarowa, owe zapisy nie mogą automatycznie skutkować przyjęciem, że przedmiotowy samochód jest samochodem ciężarowym lub osobowym. Jak stwierdził Naczelny Sąd
Administracyjny w wyrokach o sygn. akt III SA 1233/91 oraz V SA 3437/01 „(...)
dla potrzeb klasyfikacji taryfowej wiążące są postanowienia dotyczące nomenklatury
także wówczas, gdyby towary traktowane były odmiennie w innych przepisach, publikacjach i opiniach rzeczoznawców”. NSA w wyroku z 21 czerwca 2017 r. o sygn.
akt I GSK 1361/15 stwierdził: „…o zaliczeniu pojazdu do odpowiedniej kategorii: do
samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych na gruncie ustawy o podatku
akcyzowym, decyduje nomenklatura scalona, a nie przepisy ustawy Prawo o ruchu
drogowym, a w konsekwencji stosowania tych norm, zapisy zawarte w dowodzie
rejestracyjnym polskim czy niemieckim, czy też w innych dokumentach wydanych
w oparciu o powołane regulacje. Inne są cele tych przepisów i jako takie nie wchodzą
one w zakres regulacji stanowiących podstawę powstawania stosunków podatkowych, których efektem jest danina publicznoprawna w postaci podatku akcyzowego”.
Ponadto Sąd ten uznał, iż „Nie ma również uzasadnienia kierowanie się świadectwem
homologacji przy klasyfikacji pojazdu jako wyrobu akcyzowego, ponieważ jest ono
urzędowym potwierdzeniem tego, że dany typ pojazdu z punktu widzenia bezpieczeństwa może uczestniczyć w ruchu drogowym”.
Podsumowując, uzyskanie świadectwa homologacji, które określa rodzaj pojazdu
jako ciężarowy, czy analogiczne zapisy w zagranicznych dowodach rejestracyjnych,
bądź nawet rejestracja w krajowym systemie komunikacyjnym, jako ciężarowy, nie
przesądza, iż taki pojazd nie może zostać zakwalifikowany do kodu CN 8703 jako
samochód osobowy w rozumieniu Taryfy Celnej. Jeżeli zatem pojazd przed przywiezieniem do kraju uznany został na podstawie np. przepisów drogowych, za pojazd do
przewozu towarów, nie oznacza to, że w myśl Taryfy Celnej nie może zostać uznany za
pojazd spełniający wymagań z pozycji CN 8703, czyli samochodu osobowego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Wiesław Janczyk
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Zgłosiły się do mnie panie K. i A.S. ze skargą na działanie organów ścigania: prokuratury oraz Policji. Po zapoznaniu się z przedstawioną sprawą, pozostając w przekonaniu o możliwości wystąpienia okoliczności niezgodnych
z prawem oraz działań podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych
zmierzających do osiągnięcia korzyści majątkowej, uprzejmie proszę o analizę przedstawionych okoliczności.
W aktach postępowań sądowych istnieje liczna dokumentacja wskazująca na permanentne działania zmierzające do przejęcia nieruchomości znajdującej się przy ul. (…) w Warszawie od prawowitego właściciela W.S., którego stan zdrowia jest ciężki. Po przedstawieniu dokumentów wskazujących
na przestępcze działania funkcjonariuszy publicznych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział ds. Wojskowych wszczęła śledztwo (sygnatura
PO IX ds. 81.2016) na wniosek córki właściciela A.S. Wszczęte śledztwo dotyczy m.in. czynów funkcjonariuszy publicznych i z tego powodu w opinii
skarżących nie zmierza do wyjaśnienia sprawy. Przedwcześnie w ocenie
skarżących zamknięte zostało postępowanie powiązane z postępowaniem
PO IX ds. 81.2016 toczące się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga
Północ w Warszawie (PR 4 Ds.250.2016). Postępowanie dotyczyło wydania
decyzji z Urzędu Miasta st. Warszawy, a nowe dowody ważne dla sprawy
znajdują się w materiale dowodowym właśnie w sprawie PO IX ds. 81.2016.
Prokuratura w opinii skarżących, stosując przewlekłość, unika analizowania pełnych materiałów sprawy PO IX ds. 81.2016 dotyczących czynów dokonanych przez funkcjonariuszy publicznych. Uwaga prokuratorów
skupia się na zawiadamiających, a nie na sprawcach czynów. Skutkiem
jest to, że aktualnie w kilku prokuraturach w Warszawie prowadzone są
sprawy tożsame ze sobą podmiotowo i przedmiotowo. Wszczęte zostały
trzy identyczne postępowania w tej samej sprawie, w których pokrzywdzonym ma być ta sama osoba. Jest ona ujęta w zawiadomieniu o wszczęciu
śledztwa w sprawie PO IX ds. 81.2016. Chodzi o postępowanie w Prokuraturze Rejonowej Praga Północ w Warszawie (PR 5Ds 471.2016) i takie
same postępowania wszczęte w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie (PR 6 Ds. 173/2017) oraz wyłączone postępowanie ze
sprawy PO IX Ds. 81.2016, które zostało wyodrębnione postanowieniem
z dnia 5 czerwca 2017 r. W postanowieniu z dnia 5 czerwca 2017 r. dodatkowo postanowiono o skopiowaniu całego zawiadomienia ze sprawy
PO IX Ds. 81.2016, skutkiem czego świadkowie w sprawie poznają treść
zawiadomienia, w tym dane osób i funkcjonariuszy publicznych, których zawiadomienie dotyczy.
W związku z tym zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego z prośbą o zweryfikowanie postępowań prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej
w Warszawie w Wydziale ds. Wojskowych (PO IX ds. 81.2016), Prokuraturze
Rejonowej Praga Północ w Warszawie (PR 5 Ds. 471.2016), Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie (PR 6 Ds. 173/2017) oraz wyłączonego postępowania ze sprawy PO IX Ds. 81.2016, które zostało wyodrębnione
postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r., a także, jeżeli uzna Pan to za
stosowne, o objęcie nadzorem prowadzonych postępowań.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis
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Odpowiedź
ZASTĘPCY
PROKURATORA GENERALNEGO
Warszawa, 26.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Peczkisa złożone na
45. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 roku, dotyczące nieprawidłowości
przy przejęciu od prawowitego właściciela nieruchomości położonej w Warszawie przy
ul. (…) uprzejmie informuję, co następuje.
W wyniku analizy oświadczenia Pana Senatora Grzegorza Peczkisa ustalono, że
dotyczy ono zastrzeżeń do sposobu prowadzenia śledztwa Prokuratury Okręgowej
w Warszawie sygn. PO IX Ds. 81.2016 toczącego się o przestępstwa z art. 286 §1 k.k.
w zw. z art. 294 k.k., a nadto związanych z tym śledztwem postępowań Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie sygn. PR 1 Ds 605.2017, Prokuratury Rejonowej Praga-Północ w Warszawie sygn. PR 5 Ds 471.2016 i sygn. PR 4 Ds 250.2016,
oraz Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie sygn. PR 6 Ds 173/2017.
Wszystkie wymienione sprawy związane są z transakcją sprzedaży nieruchomości
położonej w Warszawie przy ul. (…) i pozostają w obszarze właściwości Prokuratury
Regionalnej w Warszawie.
W związku z powyższym oświadczenie Pana Senatora Grzegorza Peczkisa złożone
na 45. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca 2017 roku zostało przekazane Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, w celu analizy przywołanych w oświadczeniu postępowań podległych jednostek prokuratury w aspekcie wskazanych nieprawidłowości.
Z poważaniem
ZASTĘPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Pasionek
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa
skierowane do pełniącej obowiązki
prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwony Kozy
Szanowna Pani Prezes!
W związku z przyznaniem budżetowych środków finansowych na dokończenie remontu/modernizacji stopnia wodnego w Malczycach zwracam
się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowego (kwotowego i czasowego) harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji tego zadania.
Uprzejmie proszę o ocenę możliwości planowanego do końca przyszłego
roku zrealizowania tej inwestycji. Próba uzyskania przeze mnie odpowiedzi
na postawione pisemnie pytania od RZGW we Wrocławiu w tym zakresie się
nie powiodła.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis

Stanowisko
Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.
Pan
Grzegorz Peczkis
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
serdecznie dziękuję Panu Senatorowi za zainteresowanie problemami związanymi
z realizacją „Budowy stopnia wodnego Malczyce na Odrze w km 300”. Równocześnie
potwierdzam przyznanie na jej realizację w bieżącym roku 85 mln zł z 4 rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, w tym realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły”.
Przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Została ona spowodowana przedłużającymi się uzgodnieniami, ze stroną samorządową, problemu dróg dojazdowych
do budowy. Porozumienie zostało podpisane w tym tygodniu.
Ustalenia w nim zawarte limitowały zmianę szczegółowego harmonogramu realizacji.
Zgodnie z Pańską prośbą opracowany harmonogram przesyłam w załączeniu. Napięte terminy w nim zawarte są moim zdaniem możliwie do realizacji pod warunkiem
sprzyjających warunków atmosferycznych i perfekcyjnej organizacji robót przez wykonawców.
Powyższe środki mogły zostać przeznaczone tylko na działania związane z ochroną
przeciwpowodziową. Dlatego jednocześnie pozyskano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 3,7 mln zł na wykonanie w br.
niezbędnych prac w zakresie obiektu śluzy, na uregulowanie opłat za nadzory i należności wymagalnych.
Z poważaniem
p.o. PREZESA
Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej
Iwona Koza
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej planowanej budowy Kanału Śląskiego.
Uzasadnienie:
W czerwcu ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020
z perspektywą do roku 2030”. Zawarte w nim cele rozwoju śródlądowych
dróg wodnych podzielono na cztery priorytety, z czego pierwszy z nich dotyczy Odrzańskiej Drogi Wodnej. W ramach tego priorytetu jednym z założonych zadań jest budowa Kanału Śląskiego.
Kanał Śląski ma stanowić nie tylko wodne połączenie Odry z Wisłą, ale
także, co ważne dla mojego regionu, drogę wodną łączącą Śląsk z Europą Zachodnią. Budowa kanału przyniosłaby z pewnością wiele korzyści, z których
najważniejszą jest uzyskanie dostępu do nowego środka transportu towarowego, środka bardziej ekologicznego i ekonomicznego. Kanał stanowiłby
również szansę dla górnictwa ze względu na otwarcie nowych rynków zbytu.
Budowa Kanału Śląskiego wydaje się jednym z ważniejszych zadań
ujętych w założeniach. W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra
następujące pytania.
1. Kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji budowy Kanału Śląskiego?
2. Na jakim etapie są przygotowania do realizacji inwestycji oraz jaki
będzie przewidywany harmonogram prac?
3. Czy w budżecie są zaplanowane środki na budowę Kanału Śląskiego?
Z szacunkiem
Krystian Probierz

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Warszawa, 8 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Krystiana Probierza, złożone na
45. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie planowanej budowy
Kanału Śląskiego, niniejszym przedkładam stosowne wyjaśnienia.
1. Kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji budowy Kanału Śląskiego?
W dokumencie pn. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych
w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030” wskazuje się, że
w perspektywie długoterminowej (2030 r.) przystosowana zostanie Odrzańska
Droga Wodna do parametrów międzynarodowych, wraz z budową na terytorium
Polski połączenia Dunaj – Odra – Łaba oraz Kanału Śląskiego. Harmonogram
rozpoczęcia prac na poszczególnych odcinkach wskaże studium modernizacji
Odrzańskiej Drogi Wodnej.
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2. Na jakim etapie są przygotowania do realizacji inwestycji oraz jaki będzie
przewidywany harmonogram prac?
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace nad
studium modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30) wraz z drogami wodnymi funkcjonalnie powiązanymi obejmującymi polski odcinek brakującego połączenia Dunaj – Odra – Łaba (droga wodna Kędzierzyn-Koźle – granica państwa)
oraz Kanał Śląski. Współpracujemy w tym zakresie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. W ramach zadania planowane jest opracowanie
analiz: technicznych, środowiskowych, finansowych i ekonomicznych, infrastruktury dostępowej i multimodalnej.
Uzyskane wyniki analiz pozwolą nam na określenie między innymi harmonogramu rozpoczęcia prac na poszczególnych odcinkach, w tym także na Kanale
Śląskim.
Ramowy harmonogram prac nad studium przedstawia się następująco:
∙ II–IV kwartał 2017 r. – konsultacje z interesariuszami,
∙ III kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r. – opracowania analiz cząstkowych,
∙ I–III kwartał 2018 r. – konsultacje wyników cząstkowych,
∙ IV kwartał 2018 r. – gotowe studium.
3. Czy w budżecie są zaplanowane środki na budowę Kanału Śląskiego?
Na aktualnym etapie prac studialnych w budżecie państwa nie ma formalnych
możliwości zapewniania środków finansowych na budowę Kanału Śląskiego.
Jednakże do przyszłorocznego budżetu zostały zgłoszone środki konieczne do
zagwarantowania realizacji prac studialnych.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
Anna Moskwa
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie do realizacji na rok 2018 przebudowy DK11 na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry zgłoszonej do programu
działań na sieci drogowej.
Uzasadnienie.
Na wniosek miasta Tarnowskie Góry Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgłosiła do programu działań na sieci drogowej przebudowę drogi krajowej nr 11 na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry. W ramach
planowanych działań wykonany ma zostać wnioskowany przez miasto odcinek chodnika wzdłuż ul. Korola w Tarnowskich Górach (odcinek DK11).
GDDKiA poinformowała, iż finansowanie i zatwierdzanie realizacji tej inwestycji w ramach programu działań na sieci drogowej jest zależne od decyzji
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie realizacji opisywanego przedsięwzięcia w roku 2018. Odcinek drogi, na której ma być wybudowany chodnik, przebiega przez jedną z dzielnic Tarnowskich Gór, Bobrowniki Śląskie.
Jest to droga krajowa o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego.
Nierzadko dochodzi tu do wypadków drogowych, również z udziałem pieszych. Mieszkańcy dzielnicy już wielokrotnie bezskutecznie występowali
z wnioskiem o budowę chodnika. Niezwłoczna realizacja tego przedsięwzięcia z pewnością przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi krajowej nr 11.
Z szacunkiem
Krystian Probierz

Odpowiedź
Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie pana senatora Krystiana Probierza, odnośnie
do przebudowy drogi krajowej nr 11 na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na tym odcinku poprzez budowę chodnika, przedstawiam informacje w sprawie.
12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 105/2017, zmieniającą
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem
nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych. Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego będą realizowane w ramach
oszczędności generowanych w trakcie rozstrzygania przetargów na zadania inwestycyjne umieszczone w Programie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządca dróg krajowych,
na bieżąco monitoruje oraz prowadzi analizy dotyczące stanu dróg i bezpieczeństwa
ruchu na drogach krajowych. W ramach tych działań podejmuje kroki, których celem
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jest poprawa stanu nawierzchni oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku jest dostrzeżony przez zarządcę drogi. GDDKiA ujęła budowę chodnika po prawej stronie drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach od km 574,890 do km 575,700 w wewnętrznym
dokumencie planistycznym pn. Program Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych. Równolegle trwają analizy dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 11 na przedmiotowym
odcinku. W przypadku skierowania takiego zadania do realizacji zadanie z zakresu
BRD, polegające na budowie chodnika stałoby się integralną częścią większego zadania polegającego na rozbudowie drogi.
Niezależnie od ostatecznie wybranego rozwiązania prace inwestycyjne będą finansowane z dostępnych środków budżetu państwa przeznaczonych dla GDDKiA, których limit określany jest corocznie w ustawie budżetowej. Limity finansowe jakie są
przyznawane GDDKiA na realizację zadań na istniejącej sieci drogowej są niewystarczające. W ramach projektu budżetu państwa na 2018 r. została przyznana kwota
3,7 mld zł, która jest niższa od kwoty na rok bieżący a także niższa od limitów jakie
były zakładane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), tj. ponad 5,3 mld zł.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Jerzy Szmit
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu upublicznienie społeczeństwu warunków, na jakich Stalexport Autostrada Małopolska
SA administruje odcinkiem A4 Katowice – Kraków.
Uzasadnienie.
Z informacji przekazanych przez media wynika, że do 2027 r. odcinek
koncesyjny A4 liczący 61 km, tj. od węzła Murckowska w Katowicach do
węzła Balice, będzie administrowany, tak jak dotychczas, przez Stalexport
Autostrada Małopolska SA. Wspomniany odcinek charakteryzuje się intensywnym natężeniem ruchu – w roku 2016 było to średnio 40,7 tysiąca pojazdów na dobę. Charakteryzuje się również nieustannymi remontami i ciągle
wzrastającymi kosztami za przejazd. Stalexport ponadto nie obniża opłat za
przejazd w czasie trwania prac remontowych.
Utajnienie umowy koncesyjnej było niejednokrotnie obiektem zainteresowań mediów. Na szczególną uwagę zasługuje zakaz budowy w rejonie
autostrady dróg alternatywnych.
W moim odczuciu tego typu utajnienie umów zawieranych z prywatnymi
podmiotami nie powinno mieć miejsca w państwie prawa, tym bardziej wtedy, kiedy interes publiczny jest całkowicie pomijany.
Z poważaniem
Krystian Probierz

Odpowiedź
Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.
Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu RP
Szanowna Pani Wicemarszałek,
odpowiadając na otrzymane w dniu 28 lipca 2017 r. oświadczenie złożone przez senatora Krystiana Probierza w sprawie podjęcia działań mających na celu upublicznienie społeczeństwu warunków na jakich Stalexport Autostrada Małopolska SA zarządza
odcinkiem autostrady A4 Katowice – Kraków, przekazuję następujące informacje.
Obecnie nie ma możliwości udostępnienia treści zawartej ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska SA Umowy na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na
odcinku Katowice – Kraków do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, gdyż całość zapisów niniejszej Umowy Koncesyjnej, a także
sprawozdań, danych finansowych i innej dokumentacji uznanej przez którąkolwiek ze
stron Umowy za tajemnice handlowe lub podlegających ochronie na podstawie innych
przepisów, nie może być wykorzystywana do celów innych niż wykonanie Umowy,
a strony są zobowiązane do ich ochrony.
Stanowisko, zgodnie z którym treść ww. Umowy Koncesyjnej zawiera informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Stalexport Autostrada Małopolska SA zostało
potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (wyrok z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt: V Ca 1960/11).
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Nie uległo natomiast zmianie stanowisko Ministerstwa, iż umowy koncesyjne powinny być jawne, dlatego też resort prowadzi analizy dotyczące możliwości ujawnienia
zapisów umów, tak aby nie powodowało to roszczeń koncesjonariuszy w stosunku do
Skarbu Państwa.
Odnosząc się do kwestii dróg alternatywnych informuję, że zapisy Umowy Koncesyjnej nie uniemożliwiają stronie rządowej budowy nowych lub modernizacji istniejących dróg krajowych, które stanowią równoległe drogi konkurencyjne. Skarb Państwa, w imieniu którego obowiązki wykonuje Minister Infrastruktury i Budownictwa,
nie jest objęty jakimkolwiek zakazem budowy drogi krajowej, konkurencyjnej wobec
autostrady. W dowolnym momencie może on podjąć decyzję o jej budowie i z tego
tytułu nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji. Odpowiedzialność Skarbu
Państwa z tytułu tzw. „zakazu” jest ograniczona do ewentualnego odszkodowania na
rzecz koncesjonariusza. Sytuacja ta ma zastosowanie, gdy z powodu zrealizowania
drogi „konkurencyjnej” przychody spółki z opłat za przejazd po autostradzie uległyby zmniejszeniu. Należy więc podkreślić, że zasadniczą przesłanką odpowiedzialności
Skarbu Państwa jest zmniejszenie przychodów spółki, a nie sam fakt budowy jakiejkolwiek drogi „konkurencyjnej”. Oznacza to, że jeśli modernizacja drogi „konkurencyjnej” nie będzie miała negatywnego wpływu na poziom przychodów spółki, żadne
odszkodowanie spółce nie będzie przysługiwało. Dodatkowo należy podkreślić, że to
na spółce a nie na stronie rządowej ciążyłby w tej sytuacji obowiązek wykazania okoliczności skutkujących powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Kazimierz Smoliński
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Dziękuję za niewątpliwie szczere chęci w wyjaśnieniu rażących nieprawidłowości towarzyszących przekazaniu majątku byłej FSM w ręce włoskie.
Wiem, że problem jest złożony, ma liczne znaczące wątki, jednakże chcąc
obiektywnie spojrzeć na poruszone zagadnienia, należałoby zapoznać się
nie tylko z dokumentacją rządową, ale także z dokumentami będącymi
w posiadaniu Zespołu ds. Roszczeń za Utracone Akcje z Tytułu Prywatyzacji
FSM SA. Okaże się wówczas, że przekazując Włochom fabrykę, zastosowano nie tylko perfidny mechanizm zmarnotrawienia ogromnego majątku, ale
także pozbawiono należnych akcji pracowników byłej FSM SA.
Odnosząc się do pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 7 czerwca br.,
ponownie wyjaśniam, o co chodzi.
1. Z pierwszego mojego oświadczenia z 21 lutego 2017 r. wynika jednocześnie, że źródłem krzywd i nieprawidłowości była i nadal pozostaje
ustawa z 14 czerwca 1991 r., sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości
wobec prawa.
2. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczyło się śledztwo w sprawie V Ds. 137/96, które zostało umorzone 28 maja 1999 r. W jego trakcie
doszło do odsunięcia od sprawy pani prokurator Aliny Janczarskiej, co dowodzi, że istniała silna presja czynników odgórnych (jeśli to możliwe, proszę o skontaktowanie się z p. prokurator, która posiada ogromną wiedzę
w przedmiotowej sprawie).
3. Wspomniana w piśmie z 7 czerwca 2017 r. Wytwórnia Wyrobów
Różnych SA w Bielsku-Białej stanowiła niewielką część majątku byłej FSM
(zbędną i odrzuconą przez stronę włoską), stąd sugerowanie jej związku
z kwestią akcji zagarniętych pracownikom FSM SA jest nie tylko bezprzedmiotowe, ale wręcz niegodziwe.
4. Niezwykle opieszale zachowała się w tej sprawie Najwyższa Izba
Kontroli. Prośba o zbadanie niekorzystnych posunięć wobec FSM trafiła do
NIK w kwietniu 1992 r., zatem jeszcze przed podpisaniem umowy definitywnej z Fiatem. Pomimo nieustających monitów kontrolę podjęto dopiero
w 1995 r. Była po czasie, a więc nieskuteczna.
Panie Premierze!
Jestem przekonany, że dziś, po tylu latach, tak skomplikowanego problemu nie jest w stanie rozwiązać jedna osoba w ministerstwie i to na podstawie jednostronnych źródeł materiałowych. Trudno też mieć nadzieję, aby
ogrom nieprawidłowości i niegospodarności, jak towarzyszył grabieniu majątku byłej FSM, doczekał się powołania sejmowej komisji śledczej. Niegodziwe byłoby jednak zlekceważenie krzywdy wielotysięcznej załogi byłej FSM.
W tym celu wnoszę, aby powołać grupę ekspertów do wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. Żyją świadkowie, są zachowane materiały dokumentujące przebieg i skalę tych – nie obawiam się tak ich nazwać – kryminogennych wydarzeń.
Warto zauważyć, że oprócz cząstkowych materiałów ze spóźnionej
o 2 lata kontroli NIK istnieją także wyniki profesjonalnej analizy wykonanej przez Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie.
Z dotychczasowej oceny wynika jednak, że głównym czynnikiem powodującym zagarnięcie akcji pracowniczych w FSM SA była wspominana
ustawa z 14 czerwca 1991 r. Chcąc zatem zrekompensować krzywdę
wyrządzoną żyjącym jeszcze pracownikom, należałoby skorzystać z drogi
ustawodawczej.
Pozostaję z poważaniem
Czesław Ryszka
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Odpowiedź
Warszawa, 22.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku!
W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Czesława Ryszkę na
45. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lipca 2017 r., w sprawie akcji byłych pracowników Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej
przedstawiam, co następuje.
Minister Rozwoju i Finansów jako Minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników (Dz. U. 2017.1055 j.t.) przejął zadania Ministra Skarbu
Państwa związane z nieodpłatnym zbywaniem akcji/udziałów uprawnionym pracownikom. Wraz z zadaniami Minister Rozwoju i Finansów przejął też z Ministerstwa
Skarbu Państwa dokumentację dotyczącą realizowanego procesu nieodpłatnego zbywania akcji/udziałów, w tym również odnoszącą się do FSM Wytwórni Wyrobów Różnych SA w Bielsku-Białej. Ministerstwo Rozwoju nie posiada natomiast dokumentacji
archiwalnej dotyczącej przekształceń własnościowych FSM.
Podzielam pogląd Pana Senatora, iż rozwiązanie kwestii nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem państwowym wymaga zaangażowania instytucji do tego dedykowanych, wyposażonych zarówno w uprawnienia do przesłuchiwania świadków, o których Pan Senator wspomina, jak i w inne instrumenty oraz kompetencje pozwalające
na dotarcie do istniejącej w tym zakresie dokumentacji. Jednocześnie rozumiejąc, jak
istotny społecznie jest to problem, informuję uprzejmie, iż Minister Rozwoju i Finansów ma ograniczone kompetencje w tym zakresie – nie posiada niestety formalnoprawnych narzędzi do powołania grupy ekspertów, o której pisze Pan Senator w swoim oświadczeniu.
Wierzę, iż prowadzenie postępowania wyjaśniającego przez utworzone w tym celu
instytucje państwowe powinno spowodować ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy.
Z poważaniem
MINISTER
z up. Paweł Chorąży
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan W.Z., który twierdzi, że podczas jego nieobecności w kraju pozbawiono go należnego spadku. Domaga się
on sprawiedliwości i uważa, że w toku prowadzonych postępowań nie zajęto
się sprawą w całości, w wyniku czego pominięto następujące istotne fakty:
— testament teścia skarżącego J.F. z dnia 23 maja 1955 r. sporządzony
przez pracownicę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobrodzieniu, panią F., zaopatrzony okrągłą pieczątką tegoż prezydium;
— postanowienie Sądu Powiatowego w Lublińcu, sygn. akt Ns 253/68
z dnia 27 czerwca 1968 r.;
— potwierdzenie ww. postanowienia z sądu z bardzo istotną adnotacją
„Postanowienie jest prawomocne, Lubliniec, dnia 22 marca 1983 r. Sędzia
Sądu Rejonowego, podpis nieczytelny”;
— notarialne oświadczenie jedynej siostry zmarłej żony skarżącego,
M.Z., z dnia 15 października 1982 r., w którym M.Z. wyraźnie oświadcza,
że nie wypłaciła z tytułu spadku żadnych pieniędzy i że jej siostra, żona
skarżącego J.Z. z domu F., nie zrezygnowała ze swojego spadku po zmarłym
ojcu J.F.;
— pismo skarżącego z dnia 25 września 2013 r. do SKO w Opolu o bardzo istotnych faktach.
Z wyżej wymienionych dokumentów wynika bardzo wyraźnie, że spadkodawca J.F., zmarły w dniu 5 kwietnia 1955 r. w Dobrodzieniu, w testamencie z dnia 25 marca 1955 r. bardzo dokładnie sprecyzował podział swojego majątku na trzech spadkobierców, żonę i dwie córki. Zgodnie z prawem
niniejsze sprawy spadkowe były i są dokładnie uregulowane.
Bardzo istotnym, niezmiernie ważnym dowodem są dwa dokumenty
praworządności organu/instytucji państwowej w tej sprawie:
— postanowienie Sądu Powiatowego w Lublińcu, sygn. akt Ns 253/68
z dnia 27 czerwca 1968 r., uprawomocnione z dniem 23 lipca 1968 r.;
— potwierdzenie tegoż, do dziś prawomocnego, postanowienia w dniu
22 marca 1983 r. przez Sąd Rejonowy w Lublińcu po 28 latach od wejścia
w życie prawomocnego testamentu J.F., teścia skarżącego, z dnia 25 marca 1955, który zmarł 5 kwietnia 1955 r.
Jak wynika z powyższych danych, 12 lat po ogłoszeniu ustawy z dnia
26 października 1971 r. o uregulowaniu własności ziemi gospodarstw rolnych testament teścia skarżącego z 25 marca 1955 r. nadal jest prawomocny, co jest bardzo istotnym faktem, gdyż prawomocność tego testamentu
potwierdził kompetentny sąd.
W świetle wymienionych dokumentów i faktów ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności ziemi gospodarstw rolnych (DzU
nr 27 poz. 250) nie miała w tym przypadku absolutnie żadnego zastosowania, gdyż J.F., urodzony 6 czerwca 1890 r. w Dobrodzieniu, nie opuszczał nigdy wraz z rodziną swojej nieruchomości, nawet w wyniku działań
wojennych II wojny światowej, aż do śmierci. Na dziedziczonej od pokoleń
nieruchomości gospodarował od 1920 r. wraz z żoną M.F. z domu P. W późniejszych latach gospodarował tam z młodszą córką J.. Córka J., żona skarżącego, od 1960 r. miała zgodnie z życzeniem J.F. zostać główną spadkobierczynią i odziedziczyć gospodarstwo rolne.
J.F. i cała jego rodzina byli obywatelami polskimi z wszelkimi prawami
i obowiązkami. Podłożem powstania ww. ustawy była II wojna światowa,
w wyniku której setki tysięcy gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych, na północy i na zachodnich obszarach nowo powstałego państwa
polskiego zostało opuszczonych. W związku ze znacznymi przesunięciami
terenowymi i niezmiernej fluktuacji ludności zachodziła konieczność uregulowania tego problemu. Na terenach tych, na Ziemiach Odzyskanych, miliony
gospodarstw rolnych pozostało opuszczonych przez dotychczasowych właścicieli w wyniku działań wojennych. Oczywiste było, iż oni nigdy nie wrócą
na te tereny i nie obejmą tych gospodarstw w posiadanie.
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W tak newralgicznej sytuacji państwo polskie rozwiązało ten problem
za pomocą wymienionej już ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw
rolnych, ponieważ nowi posiadacze musieli stać się prawnymi właścicielami
tych gospodarstw rolnych z wszelkimi prawami i obowiązkami. W opisanej
tu sprawie spadkowej oraz w oparciu o dokumenty prawne dotyczące spadku po J.F. ww. ustawa nie miała zastosowania.
Wystawione akty własności ziemi – akt własności Nr Rlg. ON/4511/
121/74 z dnia 28 lutego 1974 r. wystawiony przez naczelnika powiatu w Lublińcu i akt własności ziemi wydany w dniu 31 października 1975 r. przez
naczelnika miasta i gminy w Dobrodzieniu Nr Rlg. ON/4511-121/74/ – są
bezprawne, a wydane zostały w oparciu o nieprawdziwe dane i zeznania
brata skarżącego P.Z. oraz jego małżonki M.Z. z domu F., która była jedyną
siostrą żony skarżącego J.Z. z domu F.
Faktem jest, iż w akcie własności ziemi z dnia 28 lutego 1974 r. J.Z.
z domu F., która życzeniem ojca J.F. miała zostać główną spadkobierczynią
i odziedziczyć gospodarstwo rolne, nie została w ogóle wymieniona. Żona
skarżącego J.Z. z domu F. nigdy nie dowiedziała się o ww. aktach własności ziemi.
Skarżący wskazuje, że wystarczyłoby spojrzeć w prawomocny testament z dnia 27 marca 1955 r. i wydane postanowienie sądu z dnia 27 czerwca 1968 r. uprawomocnione z dniem 23 lipca 1968 r., którego prawomocność
potwierdzono ponownie w dniu 23 marca 1983 r.
Szanowny Panie Ministrze, skarżący W.Z. od ponad 30 lat mieszka
w Niemczech – do opuszczenia Polski został zmuszony przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Potwierdzają to dokumenty znajdujące się w oddziale IPN
w Opolu. Wynika z nich, iż w 1981 r. groziło mu więzienie. Do czasu opuszczenia Polski prowadził gospodarstwo rolne, które poza jego wiedzą zostało
przekazane innemu spadkobiercy.
Z poważaniem
Czesław Ryszka

Odpowiedź
Warszawa, 28 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez pana senatora Czesława Ryszkę podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r., po zapoznaniu się z nim,
informuję co następuje.
Na mocy przepisów art. 8–9b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2062) Minister Sprawiedliwości wyposażony jest
jedynie w instrumenty związane z wykonywaniem zewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz nadzoru w trybie właściwych
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
2013, poz. 885 ze zm.) i nie posiada uprawnień do ingerowania w ich działalność
orzeczniczą.
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Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach sprawowanego zewnętrznego nadzoru
nad działalnością administracyjna sądów nie jest uprawnione do merytorycznego badania zasadności czynności podejmowanych przez sąd związanych ze sposobem rozstrzygnięcia sprawy, czy też analizy prawidłowości oceny dowodów, ponieważ czynności z zakresu nadzoru nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezwiśli.
Ocena prawidłowości orzeczeń sądowych, skutkująca ich ewentualnym uchyleniem lub zmianą, dokonywana jest wyłącznie w drodze nadzoru judykacyjnego, sprawowanego przez sądy wyższej instancji w ramach przysługującym stronom środków
odwoławczych oraz przez Sąd Najwyższy. Z treści oświadczenia wynika, że strona postępowania, o której mowa w oświadczeniu, nie skorzystała z inicjatywy wniesienia
właściwego środka odwoławczego oraz innych przewidzianych prawem możliwości dochodzenia swoich roszczeń.
Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że Minister Sprawiedliwości nie ma
zatem prawnych możliwości, aby oceniać lub wzruszać wskazane w oświadczeniu
postanowienia sądu. Nie może również podejmować jakichkolwiek interwencji na
rzecz stron postępowania, ponieważ takie czynności godziłyby w zasadę niezawisłości sędziowskiej.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Marcin Warchoł
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Czesława Ryszki
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan P.G. (zam. przy ul. …),
prosząc o interwencję w sprawie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – KRS (sygn. akt GU 338/16/1), które zakończyło się 2 września 2016 r. oddaleniem wniosku pana P.G.
Moim zdaniem pan P.G. został pokrzywdzony poprzez literalne zastosowanie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Sąd oddalił jego wniosek na podstawie art. 4914 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, powołując się na okoliczność,
iż pan P.G. poprzez rażące niedbalstwo sam doprowadził się do stanu
niewypłacalności i w związku z tym nie można było zastosować klauzuli,
zgodnie z którą mimo zaistnienia przesłanki negatywnej istnieje możliwość
ogłoszenia upadłości, jeżeli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Jednocześnie
sąd stwierdził, iż bez wątpienia pan P.G. stał się niewypłacalny, bowiem
trwale zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a suma jego zobowiązań jest znaczna w kontekście osiągalnych
dochodów.
Pan P.G. jest osobą w podeszłym wieku (73 lata) i do końca życia nie
będzie w stanie spłacić ciążących na nim zobowiązań. Prawdą jest, że zaciągał kredyty, ale ostatnie duże zobowiązanie zaciągnął w 2013 r. (w 2015 r.
wziął niewielki kredyt na nieznaczną sumę). Od tego czasu starał się jedynie
spłacać swoje zadłużenia. Sąd nie wziął także pod uwagę stanu zdrowia
pana P.G., u którego w 2013 r. wykryto tętniaka w przedniej części czaszki.
Sąd uznał jedynie, że nie może podzielić stanowiska dłużnika, iż przyczyną
jego niewypłacalności jest stan zdrowia i zaniki pamięci, bowiem po wypadku, jakiemu uległ na kopalni, kontynuował zatrudnienie aż do czasu uzyskania uprawnień do emerytury.
Panie Ministrze, uważam, że przedstawiony stan faktyczny nie jest wynikiem zaniedbania pana P.G., dlatego też sąd powinien zastosować wobec niego wyrażone w art. 4914 prawa upadłościowego względy słuszności
lub względy humanitarne i pomimo zaistnienia negatywnej przesłanki orzec
o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Względy słuszności to podstawowe
i pierwotne normy moralne oraz obyczajowe będące wyrazem wrodzonego,
instynktownego poczucia sprawiedliwości. Co ważne, pan P.G. spłacał wierzycieli, starał się o zawarcie z nimi ugody i rozłożenie swoich zobowiązań
na więcej rat. Podejmował zatem wysiłek i wykazał się dobrą wolą w spłacie
wierzycieli.
Ponadto od 2013 r. nie zaciągał zasadniczo żadnych dużych zobowiązań
finansowych. Nie podejmował także czynności zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli – nie miały miejsca czynności prawne umniejszające jego
majątek. Względy humanitarne to okoliczności dotyczące bezpośrednio osoby dłużnika, niewątpliwie odnoszące się do jego godności i czci jako osoby
ludzkiej. Sąd dokonuje tu oceny ewentualnych skutków braku przeprowadzenia postępowania upadłościowego w odniesieniu do danego dłużnika
oraz stopnia ich dotkliwości, biorąc pod uwagę właściwości i warunki osobiste dłużnika. Dlatego należy wręcz stwierdzić, że następujące tu badanie
czy „kara” w postaci braku przeprowadzenia upadłości konsumenckiej nie
będzie nazbyt dotkliwa dla danego dłużnika. Sąd bierze zatem pod uwagę
takie okoliczności jak wiek dłużnika, jego stan zdrowia oraz to, czy wysokość emerytury otrzymywanej po zajęciu komorniczym pozwala na realizację podstawowych potrzeb życiowych, zapłatę bieżących należności, takich
jak czynsz czy media, oraz kupno w aptece niezbędnych leków. W wyniku
rażącej niesprawiedliwości pan P.G. został z długami, które będzie spłacał
aż do swojej śmierci.
Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądu nie pozwalają
ludziom dobrze myśleć o państwie i wymiarze sądownictwa. Mając to na
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uwadze i wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania
oraz niezastosowanie klauzuli humanitaryzmu, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedstawioną kwestią i podjęcie zgodnych z prawem
działań w niniejszej sprawie. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej
sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy – KRS.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 11 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
nawiązując do oświadczenia, złożonego przez Pana Senatora Czesława Ryszkę
podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r., w którym Pan Senator
podejmuje polemikę z treścią prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 2 września 2016 roku, oddalającego wniosek Pana
P.G. o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (sygnatura akt X GU 338/16), uprzejmie
informuję, że ocena decyzji sądu, czy też podejmowanie działań, mających na celu jej
wzruszenie, nie mieści się w katalogu uprawnień, przyznanych Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych.
Pragnę wyjaśnić, iż zewnętrzny nadzór administracyjny, sprawowany przez Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych, został ograniczony do
sfery administracyjnej tej działalności. Nadzór ten polega na analizie i ocenie prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru
administracyjnego, a zatem na kontrolowaniu prawidłowości nadzoru wewnętrznego
(art. 37f §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm., dalej: u.s.p.). Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w sferę działalności orzeczniczej, o czym stanowi
wprost art. 9b u.s.p. Powyższe oznacza, że czynności orzecznicze sądów podlegają wyłącznie kontroli instancyjnej w ramach przysługujących środków zaskarżenia. Zatem
zmiana lub uchylenie orzeczeń w sprawach cywilnych lub gospodarczych, możliwa
jest wyłącznie w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.),
a w odniesieniu do spraw upadłościowych – także w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).
Przenosząc powyższe na grunt sprawy, przedstawianej w oświadczeniu Pana Senatora, należy wskazać, iż weryfikacja orzeczenia sądu z dnia 2 września 2016 r.,
kończącego postępowanie o ogłoszenie upadłości Pana P.G., była możliwa w drodze
jego zaskarżenia na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 prawa upadło-
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ściowego, z której dłużnik nie skorzystał. Minister Sprawiedliwości nie może dokonać
takiej weryfikacji, gdyż nie stanowi ona działania z zakresu zewnętrznego nadzoru
administracyjnego, do którego jest uprawniony.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Łukasz Piebiak
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o poparcie zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych, proponowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek
i Położnych (NIPiP).
Obecnie obserwujemy coraz większy spadek liczby pracujących w Polsce pielęgniarek i położnych. Mimo iż od 17 lat prowadzone jest kształcenie
w tych zawodach na poziomie studiów wyższych, na pracę w przedmiotowej
dziedzinie decyduje się zaledwie 30% absolwentów. Młodzi adepci tego zawodu wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu pracy w zdecydowanie lepszych
niż w Polsce warunkach i za znacznie wyższe wynagrodzenie. Zdaniem wielu specjalistów w najbliższych latach zabraknie w naszym kraju pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.
Proponowane przez Sejm RP zmiany współczynników pracy nie uwzględniają osób posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa bez
specjalizacji. Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych osoby te powinny znaleźć się w grupie razem z pielęgniarkami lub położnymi ze specjalizacją, nieposiadającymi tytułu magistra. NIPiP sugeruje, aby te osoby objąć
współczynnikiem wynoszącym 1,00, a więc wyższym niż obecnie proponowany 0,73 dla pielęgniarek i położnych ze specjalizacją. W swoim stanowisku pielęgniarki i położne zwracają również uwagę na niski współczynnik
dotyczący osób nieposiadających specjalizacji, który w proponowanej przez
Sejm RP ustawie miałby wynieść 0,64. Ze względu na ogrom obowiązków
i odpowiedzialności, jakie towarzyszą pracy tej grupy zawodowej, Naczelna
Izba Pielęgniarek i Położnych wnosi o zwiększenie tego indeksu do 0,73.
Zdaniem zainteresowanych jest to sprawiedliwe rozwiązanie ze względu
na fakt, iż diagnosta laboratoryjny, który nie ma tak szerokiego zakresu obowiązków, objęty został współczynnikiem wynoszącym 0,73 w przypadku
osoby bez specjalizacji oraz 1,05 w przypadku diagnostów ze specjalizacją.
Proponowane przez Sejm RP zmiany mogą doprowadzić do sytuacji,
w której osoba będąca kilkanaście lub kilkadziesiąt lat pielęgniarką lub położną, ale nieposiadająca wykształcenia wyższego, może spodziewać się
zwolnienia z pracy lub drastycznego obniżenia zarobków, niewspółmiernych
do wykonywanych obowiązków, do najniższego poziomu przewidzianego
w ustawie przy współczynniku 0,64. Dlatego też Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych proponuje przyjęcie poprawek, tj. wprowadzenia w pkcie 8
załącznika do przedmiotowej ustawy zapisu w brzmieniu „pielęgniarka lub
położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo albo
pielęgniarka lub położna ze specjalizacją”, objęcie tego zapisu współczynnikiem pracy wynoszącym 1,00, a także podniesienie indeksu wskaźnika
dotyczącego pktu 9 wspomnianego załącznika z 0,64 do 0,73.
Szanowny Panie Ministrze, w związku z poruszonym w tym oświadczeniu problemem zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
Waldemar Sługocki
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Odpowiedź
Warszawa, 16.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Waldemara Sługockiego podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie poparcia zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, proponowanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), określa najniższy poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego czyli podstawowego wynagrodzenia brutto, wynikającego
z umowy o pracę, bez dodatkowych składników (dodatków) do wynagrodzenia oraz
innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z ww. ustawą, wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód
medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy uzależniona jest od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym
zatrudniony jest dany pracownik oraz zakresu wykonywanych na tym stanowisku
obowiązków. Celem ustawy nie jest ustalenie warunków wynagradzania za pracę
pracowników wykonujących zawody medyczne w taki sposób, aby tworzyć tzw. siatki
płac, lecz określenie najniższych wynagrodzeń zasadniczych, a więc minimalnego
poziomu, poniżej którego pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasadniczego.
Ustalenie na mocy ustawy najniższych wynagrodzeń zasadniczych, jest rozwiązaniem korzystnym dla pracowników medycznych, a to ze względu na trwałość tego
elementu wynagrodzenia, jak i dodatkowy skutek w postaci wzrostu pozostałych
składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.
Ustanowienie najniższych wynagrodzeń zasadniczych pozwoli podnieść wynagrodzenia pracowników medycznych najmniej zarabiających w poszczególnych grupach
zawodowych. Ponadto zastosowany mechanizm zwiększania wynagrodzeń, różnicujący poziom ich wzrostu w zależności od wysokości dotychczasowej pensji zasadniczej
danego pracownika, powodował będzie, że w okresie dochodzenia do docelowych najniższych wynagrodzeń (nastąpi to na koniec grudnia 2021 r.) pracownicy najmniej
zarabiający otrzymywać będą najwyższe podwyżki.
Nawiązując do kwestii zawartego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. sposobu
podziału pielęgniarek i położnych na trzy grupy, należy wyjaśnić, że był on dyskutowany i uzgadniany już na wstępnym etapie prac nad ustawą, w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia z udziałem przedstawicieli
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Propozycja podziału
pielęgniarek i położnych na trzy grupy nie była wówczas kwestionowana, a zgłaszane
przez środowisko uwagi miały charakter ogólny. Ponadto należy podkreślić, że obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk
sejmowy nr 1648), poparty m.in. przez reprezentację pielęgniarek i położnych, również
przewiduje ujęcie tej grupy zawodowej w trzech kategoriach – takich samych, jakie
występują w ustawie uchwalonej przez Sejm.
Równocześnie należy wyjaśnić, że przy ustalaniu współczynników pracy, resort
zdrowia musiał brać pod uwagę nie tylko faktyczny średni poziom wynagrodzeń obecnie pracujących w podmiotach leczniczych pracowników, ale również możliwości finansowe budżetu państwa oraz całego sektora ochrony zdrowia. Przyjęte w załączniku
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do ustawy współczynniki pracy mają charakter pewnego minimum, i choć może nie
są w pełni satysfakcjonujące, to jednak gwarantują stopniowy wzrost wynagrodzenia
zasadniczego pracowników najmniej zarabiających.
Ponadto, ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. w żadnym miejscu nie wyłącza uprawnienia pracodawcy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika na wyższym
poziomie, niż ustalany na podstawie ustawy, tak aby odpowiadało ono rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego
skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego (KPWL) zwrócił moją
uwagę na potrzebę usprawnienia i uregulowania w zakresie ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W ocenie konwentu
obecne regulacje nie są dostosowane do obecnych realiów, zważywszy na
fakt, iż od momentu wprowadzenia tejże ustawy powołano wiele nowych
instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za problematykę zdrowotną.
Kontrowersje budzi art. 11 ust. 2 przedmiotowej ustawy, w związku
z którym stwierdzenie zgonu i jego przyczyny odbywa się przy braku jakichkolwiek ustaleń ze strony lekarza. Jak podkreślają członkowie konwentu, w obecnych czasach coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której
lekarz prowadzący odmawia przyjazdu do zmarłego. W takiej sytuacji rodzina zmarłego często szuka pomocy w powiecie, przywołując wspomniany
art. 11 ust. 2.
Szanowny Panie Ministrze, od wielu lat samorządy powiatowe starają
się o aktualizację przedmiotowej ustawy, by dostosować ją do funkcjonowania dzisiejszych struktur administracyjnych naszego kraju. Zdaniem KPWL
poprawa archaicznych zapisów ustawy pozwoli na dostosowanie określonych kompetencji i zadań do odpowiednich osób i organów. Dlatego też
zwracam się do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o odpowiedź na pytanie, czy kierowany przez Pana resort planuje w najbliższym
czasie podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Z poważaniem
Waldemar Sługocki

Odpowiedź
Warszawa, 2017.08.08
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Waldemara Sługockiego na 45. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i jego przyczyny, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace analityczne nad rozwiązaniami systemowymi w zakresie spraw dotyczących stwierdzenia, dokumentowania
i rejestracji zgonów. Jednocześnie zostały już podjęte działania legislacyjne w celu
pilnego uregulowania wyżej wymienionych spraw.
W przypadku akceptacji projektu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, zostanie on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz w ramach uzgodnień i konsultacji publicznych, zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
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Mając na uwadze potrzebę uregulowania istniejących przepisów, nie ulega wątpliwości, że przepisy dotyczące zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny wymagają
dostosowania do aktualnego stanu prawnego, bowiem są obiektem wielu uwag i niejasności, a ich archaiczność oraz zamierzchła terminologia nie odpowiadają wymaganiom dzisiejszych realiów.
Ponadto należy uznać, iż zarówno ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) jak i rozporządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu
i jego przyczyny (Dz. U. poz. 202), powstały w zupełnie innej rzeczywistości prawnej,
organizacyjnej i gospodarczej. System ochrony zdrowia miał wówczas inną strukturę
niż obecnie, co niewątpliwie spowodowało konieczność podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian odpowiadających potrzebom i dostosowanych do aktualnej organizacji
systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
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Oświadczenie senatorów Jerzego Wcisły,
Mieczysława Augustyna, Barbary Borys-Damięckiej,
Leszka Czarnobaja, Jarosława Dudy, Jerzego Fedorowicza,
Piotra Florka, Tomasza Grodzkiego, Macieja Grubskiego,
Wiesława Kiliana, Kazimierza Kleiny,
Władysława Komarnickiego, Grzegorza Napieralskiego,
Mariana Poślednika, Jadwigi Rotnickiej, Jana Rulewskiego,
Waldemara Sługockiego, Grażyny Sztark,
Przemysława Termińskiego, Piotra Zientarskiego,
Barbary Zdrojewskiej oraz Bogdana Klicha
skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
Szanowna Pani Premier!
Z niepokojem odbieramy sygnały o procesie włączenia służb celnych
do Krajowej Administracji Skarbowej. 1 czerwca zapytaliśmy o to szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, ale do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wbrew zapowiedziom rządu ustawa nie eliminuje osób związanych
z byłymi służbami bezpieczeństwa, a czasem wręcz je chroni. Za to uderza w wyróżniających się funkcjonariuszy i pozbawia pracy nawet kobiety
w ciąży. Takie przypadki odnotowaliśmy m.in. w Elblągu. Wielu funkcjonariuszy, by utrzymać pracę, przyjmuje wręcz upokarzające warunki ponownego zatrudnienia. To efekt ustawy, która jednym ruchem pozbawiła pracy
14,5 tysiąca funkcjonariuszy i dała garstce ludzi prawo swobodnego decydowania, komu przedłużyć umowę o pracę, bez żadnej drogi odwoławczej
dla pominiętych pracowników. Mamy prawo podejrzewać, że wiele decyzji
podejmowanych jest z pobudek prywatnych, a nie w trosce o dobro służby
chroniącej polskie granice.
Dlatego oczekujemy od Pani Premier szybkiej reakcji. Oczekujemy na
informacje o liczbie osób, które do 31 maja nie otrzymały propozycji pracy
w KAS, o kryteriach, które stosowano w tych przypadkach, o liczbie i charakterze skarg i odwołań na brak propozycji pracy lub na przeniesienie na inne
stanowisko oraz o reakcji na te skargi i odwołania.
Oczekujemy od Pani Premier, że w trybie natychmiastowym zarządzi
pani kontrolę postępowań w tych sprawach z uwzględnieniem przedstawionych w niniejszym oświadczeniu problemów, indywidualnych protestów
i odwołań, a także informacji zawartych w stanowiskach różnych instytucji,
w tym związku zawodowego Celnicy.pl.
Deklarujemy gotowość przekazania dokumentów i kontaktów do osób,
które czują się skrzywdzone postępowaniem administracji skarbowej w tym
procesie. Prosimy o informację o podjętych decyzjach.
Jerzy Wcisła			
Mieczysław Augustyn		
Barbara Borys-Damięcka
Leszek Czarnobaj		
Jarosław Duda			
Jerzy Fedorowicz		
Piotr Florek			
Tomasz Grodzki		
Maciej Grubski			
Wiesław Kilian			
Kazimierz Kleina		

Władysław Komarnicki
Grzegorz Napieralski
Marian Poślednik
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Waldemar Sługocki
Grażyna Sztark
Przemysław Termiński
Piotr Zientarski
Barbara Zdrojewska
Bogdan Klich
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Odpowiedź
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Warszawa, 22 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatorów Jerzego Wcisłę, Mieczysława Augustyna, Barbarę Borys-Damięcką, Leszka Czarnobaja, Jarosława Dudę, Jerzego Fedorowicza, Piotra Florka, Tomasza Grodzkiego, Macieja Grubskiego, Wiesława
Kiliana, Kazimierza Kleinę, Władysława Komarnickiego, Grzegorza Napieralskiego,
Mariana Poślednika, Jadwigę Rotnicką, Jana Rulewskiego, Waldemara Sługockiego,
Grażynę Sztark, Przemysława Termińskiego, Piotra Zientarskiego, Barbarę Zdrojewską i Bogdana Klicha podczas 45. posiedzenia Senatu w dniu 22 lipca 2017 r., uprzejmie wyjaśniam.
Na wstępie pragnę poinformować, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej pismem z dnia 22 czerwca 2017 r. udzielił odpowiedzi na oświadczenie senatora Jerzego
Wcisły złożone podczas 42. posiedzenia Senatu w dniu 1 czerwca 2017 r. (kopia pisma
w załączeniu).
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że proces wdrożenia reformy służb skarbowych, podatkowych i celnych zakrojony na tak dużą skalę, prowadzi do zasadniczych
zmian zarówno w obszarze organizacji pracy, jak też w obszarze spraw związanych
ze stosunkiem służby czy pracy. Wszelkie działania podejmowane w procesie wdrożenia reformy są ukierunkowane na zapewnienie prawidłowego wypełniania ustawowych celów i zadań KAS. Dążeniem bowiem jest, aby struktura osobowa w KAS była
ukształtowana w sposób gwarantujący realizację zadań i celów KAS na najwyższym
poziomie. Aby to osiągnąć koniecznym jest dobór kadry posiadającej odpowiednie
kwalifikacje i umiejętności do realizacji zadań w różnych obszarach działalności.
Wszyscy pracownicy i funkcjonariusze KAS muszą posiadać nie tylko obszerną wiedzę i doświadczenie, ale również charakteryzować się kulturą osobistą i gwarantować
wysokie standardy etyczne, ponieważ tylko na tych podstawach możliwe jest zbudowanie zaufania obywateli do nowej organizacji.
W procesie podejmowania decyzji o złożeniu lub braku propozycji służby albo
zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej miały zastosowanie kryteria ustawowe określone w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948,
z późn. zm.), tj. posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby,
a także dotychczasowe miejsce zamieszkania. Członkowie Kierownictwa KAS w ramach sprawowania nadzoru na wczesnym etapie wdrażania, wielokrotnie silnie akcentowali zasady jakimi kierować mieli się kierownicy jednostek organizacyjnych
przy składaniu propozycji pracy/służby podkreślając jednocześnie jakich zjawisk
powinni się wystrzegać. Dyrektorzy natomiast, podejmując decyzje o przedłożeniu
propozycji funkcjonariuszom/pracownikom, mieli ustawowy obowiązek kierowania się ww. przesłankami wskazanymi w art. 165 ust. 7 ww. ustawy. Zobowiązani
byli do wzięcia również pod uwagę treści oświadczeń składanych przez pracowników/funkcjonariuszy na postawie art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.). Liczba osób,
które pełniły służbę zawodową lub pracowały w organach bezpieczeństwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), zatrudnionych/pełniących służbę
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w Izbach Celnych, Izbach Skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej oraz podległych im instytucjach, jak również w Ministerstwie Finansów – wyniosła 152 osób.
Żadna z ww. osób nie otrzymała propozycji pracy/służby w KAS. A zatem twierdzenia zawarte w oświadczeniu w kwestii ochrony osób związanych z byłymi służbami
bezpieczeństwa należy uznać za bezzasadne.
Ponadto pragnę podkreślić, że nadrzędnym celem kierowników jednostek organizacyjnych była konieczność zagwarantowania realizacji ustawowych zadań i celów Krajowej Administracji Skarbowej na najwyższym poziomie. Ostateczna jednak
decyzja o doborze składu osobowego podległej kadry należała właśnie do dyrektorów tych jednostek. Na dyrektorze spoczywa bowiem powinność prawidłowego
wykonywania nałożonych na niego zadań, co powoduje konieczność takiego doboru kadr, by mieć możliwość skutecznego i efektywnego wykonywania tych zadań.
Ponadto Szef KAS, na podstawie wpływających zgłoszeń, prowadzi bieżące analizy
prawidłowości przedstawianych propozycji zatrudnienia/służby. Między innymi
w tym celu zarządzeniem Nr 35 z dnia 13 marca 2017 r. Szef KAS powołał Zespół
ds. monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia
realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji
Skarbowej. Zadaniem Zespołu jest w szczególności rozpatrywanie indywidualnych
wniosków dotyczących przypadków, gdy pracodawcy zatrudniający pracowników
lub funkcjonariuszy nie wywiązują się z zobowiązań określonych w ww. porozumieniu. Proces wdrażania reformy Krajowej Administracji Skarbowej, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw pracowniczych, był również przedmiotem obrad Rady Służby
Publicznej. W wyniku obrad, prowadzonych z udziałem przedstawiciela NSZZ „Solidarność”, w dniu 4 lipca 2017 r. Rada Służby Publicznej, w trybie uchwały nr 24,
jednogłośnie, bez uwag „przyjęła informacje Ministra Finansów o stanie wdrażania
reformy Krajowej Administracji Skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw
pracowniczych”.
W odpowiedzi na szczegółowe pytania zawarte w oświadczeniu informuję:
– liczba osób zatrudnionych lub pełniących służbę w poszczególnych instytucjach
(Izba Celna, Izba Skarbowa i Urząd Kontroli Skarbowej), które nie otrzymały
propozycji pracy/służby wynosi 2 664 osoby, natomiast propozycji pracy/ służby nie przyjęło 512 osób zatrudnionych lub pełniących służbę w ww. jednostkach. Przed wprowadzeniem reformy związanej z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej w Izbach Celnych, Izbach Skarbowych oraz Urzędach Kontroli Skarbowej służbę pełniło 13 814 funkcjonariuszy oraz zatrudnionych było
51 084 pracowników cywilnych.
– w sprawach dotyczących propozycji służby/pracy lub braku takiej propozycji
złożono 8 057 pism. Pisma te miały różnorodny charakter, w szczególności były
to odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, wezwania do złożenia
propozycji/usunięcia naruszenia prawa, skargi/zażalenia na bezczynność,
skargi do WSA, pisma kierowane do Zespołu monitorującego realizację ww. Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. Niejednokrotnie jeden funkcjonariusz występował z kilkoma wnioskami w oparciu o różne podstawy prawne, kierując
je do różnych adresatów. Odpowiedzi na ww. pisma są udzielane sukcesywnie
bądź następuje ich przekazanie zgodnie z właściwością odpowiednim adresatom. W przypadku funkcjonariuszy, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia
w ramach korpusu służby cywilnej bądź nie otrzymali propozycji, którzy złożyli
odwołania/wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, zostali poinformowani, że
obowiązujące przepisy nie przewidują trybu odwoławczego w drodze administracyjnej. Osoby te miały możliwość weryfikacji propozycji przez ww. Zespół
monitorujący realizację Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r.
Nadto uprzejmie wyjaśniam, że wszelkie decyzje podejmowane dla potrzeb procesu
tworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, także te kadrowe, są podyktowane koniecznością wypełnienia ustawowych celów i zadań KAS, związanych z zapewnieniem
efektywnego poboru danin publicznych poprzez uszczelnienie systemu podatkowego,
zapobieganie wyłudzaniu podatku i coraz skuteczniejsze eliminowanie szarej strefy.
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Celem podejmowanych działań jest stworzenie nowoczesnej, profesjonalnej i cieszącej
się zaufaniem obywateli administracji skarbowej. Taką administrację, będącą skutecznym narzędziem fiskalnym Państwa, mogą natomiast stworzyć jedynie tacy funkcjonariusze i pracownicy, którzy spełniają najwyższe standardy – zarówno w zakresie
wiedzy merytorycznej, kompetencji jak i postawy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Marian Banaś
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

112

45. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2017 r.

Oświadczenie senatorów Jerzego Wcisły,
Mieczysława Augustyna, Barbary Borys-Damięckiej,
Leszka Czarnobaja, Jarosława Dudy, Jerzego Fedorowicza,
Piotra Florka, Tomasza Grodzkiego, Macieja Grubskiego,
Wiesława Kiliana, Kazimierza Kleiny,
Władysława Komarnickiego, Grzegorza Napieralskiego,
Mariana Poślednika, Jadwigi Rotnickiej, Jana Rulewskiego,
Waldemara Sługockiego, Grażyny Sztark,
Przemysława Termińskiego, Piotra Zientarskiego
oraz Barbary Zdrojewskiej
skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu ukazała się książka „Macierewicz i jego tajemnice”. Autor
książki Tomasz Piątek ukazuje w niej źródłowo udokumentowane informacje
sugerujące, że ma pan liczne, w tym biznesowe, powiązania z byłymi agentami służb bezpieczeństwa PRL, z rosyjskimi służbami wywiadu GRU oraz
osobami związanymi z rosyjską mafią.
Książka trafia do co najmniej 60 tysięcy czytelników, a informacje w niej
zawarte są powielane przez liczne media. Odbiorcy tych informacji stają
przed licznymi pytaniami dotyczącymi ministra, który odpowiada za polską
armię i obronę narodową. A żaden Polak nie może mieć wątpliwości, że tym
ministrem jest osoba nieskazitelna, niebojąca się pytań o swoją przeszłość
i kompromitujące powiązania.
Dlatego oczekujemy, że Pan Minister z energią, z jaką stara się udowodnić, że 10 kwietnia 2010 r. doszło do zamachu na polski samolot rządowy,
zajmie się wyjaśnianiem polskiej opinii publicznej zarzutów dotyczących
własnej osoby i je publicznie wyjaśni. Uważamy, że tego wymaga polska
racja stanu.
Jednocześnie oczekujemy, że przed udzieleniem konkretnych odpowiedzi nie będzie się Pan zasłaniał zapowiedzią Ministra Obrony Narodowej
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z publikacją książki.
Liczymy na szybkie publiczne ustosunkowanie się do tych bardzo poważnych, kompromitujących każdego Polaka, a ministra polskiego rządu
w szczególności, zarzutów.
Jerzy Wcisła			
Mieczysław Augustyn		
Barbara Borys-Damięcka
Leszek Czarnobaj		
Jarosław Duda			
Jerzy Fedorowicz		
Piotr Florek			
Tomasz Grodzki		
Maciej Grubski			
Wiesław Kilian			
Kazimierz Kleina

Władysław Komarnicki
Grzegorz Napieralski
Marian Poślednik
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Waldemar Sługocki
Grażyna Sztark
Przemysław Termiński
Piotr Zientarski
Barbara Zdrojewska
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Odpowiedź
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, 2017.08.11
Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie
złożone przez Pana Senatora Jerzego Wcisłę wspólnie z innymi senatorami podczas
45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca br. w sprawie informacji zawartych w książce Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” (BPS/043-45-1180/17), uprzejmie
informuję, że książka wymienionego wyżej autora oparta jest na insynuacjach, domniemaniach i bezpodstawnych oskarżeniach. Dlatego też w dniu 28 czerwca br.
złożone zostało do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
szeregu przestępstw, których celem jest zmuszenie do rezygnacji z pełnionego stanowiska urzędującego Ministra Obrony Narodowej i zatrzymanie prowadzonych przez
niego działań zmierzających do zbudowania zdolności obronnych w oparciu o własną
armię oraz strategiczne sojusze wojskowe, w tym przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także zatrzymanie prac mających wyjaśnić katastrofę samolotu
TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.
Bartosz Kownacki
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Oświadczenie senatora Jerzego Wcisły
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów,
szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 1 czerwca 2017 r. zwróciłem się do Pana Ministra z prośbą o informację, ile jest skarg na decyzje personalne związane z trwającym do
31 maja procesem ponownego zatrudniania funkcjonariuszy i pracowników
służby celno-skarbowej, związanym z włączeniem służb celnych do Krajowej Administracji Celnej. Niestety do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi.
W sprawie skandalicznych nieprawidłowości w tym procesie 14 lipca
2017 r. – wraz z grupą senatorów – zwróciłem się z interwencją do prezesa
Rady Ministrów. W razie zainteresowania służę złożonym oświadczeniem.
Jednocześnie informuję, że przynajmniej czterech funkcjonariuszy z byłego Urzędu Celnego w Elblągu nie otrzymało propozycji służby, a dwóm
funkcjonariuszom przekształcono stosunek służby w stosunek pracy. Wszyscy legitymowali się dobrymi wynikami pracy.
Proszę o zbadanie tych sześciu przypadków i skutków prób interwencji z ich strony. Proszę o ocenę podjętych w stosunku do tych osób decyzji
i przedstawienie argumentów, które te decyzje uzasadniają.
Dane osób w razie potrzeby dostarczę. Dodam, że dotyczy to osób, które
mają od 8 do 25 lat służby. W dwóch przypadkach dotyczy to kobiet w ciąży. Żadna z tych osób nie ma uprawnień emerytalnych ani nie współpracowała z SB.
Nadal proszę o informację:
— o liczbie osób, które do 31 maja nie otrzymały propozycji pracy w KAS;
— o kryteriach, które stosowano w tych przypadkach;
— o liczbie skarg i odwołań od decyzji personalnych dotyczących decyzji
o przeniesieniu na inne stanowiska lub brak propozycji pracy;
— o reakcji na te skargi i odwołania.
Proszę o informacje dotyczące tych zjawisk w skali kraju i w skali województwa warmińsko-mazurskiego.
Jerzy Wcisła

Odpowiedź
PODSEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE FINANSÓW
Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jerzego Wcisłę na
45. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca 2017 r. przekazane przy piśmie z dnia 26 lipca 2017 r. nr BPS/043-45-1181/17, uprzejmie wyjaśniam.
W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że odpowiedź na oświadczenie Pana Senatora, złożone na 42. posiedzeniu Senatu RP, została udzielona pismem Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej podpisanym w dniu 22 czerwca 2017 r. (pismo w załączeniu).
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Proces wdrożenia reformy służb skarbowych, podatkowych i celnych zakrojony
na tak dużą skalę, prowadzi do zasadniczych zmian zarówno w obszarze organizacji
pracy, jak też w obszarze spraw związanych ze stosunkiem służby czy pracy. Wszelkie działania podejmowane w procesie wdrożenia reformy są ukierunkowane na
zapewnienie prawidłowego wypełniania ustawowych celów i zadań KAS. Dążeniem
bowiem jest, aby struktura osobowa w KAS była ukształtowana w sposób gwarantujący realizację zadań i celów KAS na najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć koniecznym jest dobór kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do
realizacji zadań w różnych obszarach działalności. Wszyscy pracownicy i funkcjonariusze KAS muszą posiadać nie tylko obszerną wiedzę i doświadczenie, ale również
charakteryzować się kulturą osobistą i gwarantować wysokie standardy etyczne,
ponieważ tylko na tych podstawach możliwe jest zbudowanie zaufania obywateli do
nowej organizacji.
W procesie podejmowania decyzji o złożeniu lub braku propozycji służby albo zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej miały zastosowanie kryteria ustawowe określone w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.
Nadto członkowie Kierownictwa KAS w ramach sprawowania nadzoru na wczesnym
etapie wdrażania, wielokrotnie silnie akcentowali zasady jakimi kierować mieli się
pracodawcy przy składaniu propozycji pracy/służby podkreślając jednocześnie jakich
zjawisk powinni się wystrzegać. Dyrektorzy natomiast, podejmując decyzje o przedłożeniu propozycji określonym funkcjonariuszom albo pracownikom, mieli ustawowy
obowiązek kierowania się ww. przesłankami wskazanymi w art. 165 ust. 7 ww. ustawy. Zobowiązani byli również do wzięcia również pod uwagę treści oświadczenia składanego przez pracowników albo funkcjonariuszy na postawie art. 144 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, z późn.
zm.). Liczba osób, które pełniły służbę zawodową lub pracowały w organach bezpieczeństwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), zatrudnionych/pełniących służbę w Izbach Celnych, Izbach Skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej oraz podległych im instytucjach oraz Ministerstwie Finansów – wyniosła 152, żadna z ww. osób
nie otrzymała propozycji pracy/służby w KAS.
Należy podkreślić, że nadrzędnym celem każdego pracodawcy była konieczność
zagwarantowania realizacji ustawowych zadań i celów Krajowej Administracji Skarbowej na najwyższym poziomie. Ostateczna jednak decyzja o doborze składu osobowego podległej kadry należała właśnie do dyrektorów ww. jednostek. Na dyrektorze
spoczywa bowiem powinność prawidłowego wykonywania nałożonych na niego zadań, co powoduje konieczność takiego doboru kadr, by mieć możliwość skutecznego
i efektywnego wykonywania tych zadań. Ponadto Szef KAS, na podstawie wpływających zgłoszeń, prowadzi bieżące analizy prawidłowości przedstawianych propozycji
zatrudnienia i służby. Między innymi w tym celu zarządzeniem Nr 35 z dnia 13 marca
2017 r. Szef KAS powołał Zespół ds. monitorowania realizacji Porozumienia z dnia
1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej. Zadaniem Zespołu jest w szczególności
rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących przypadków, gdy pracodawcy zatrudniający pracowników lub funkcjonariuszy nie wywiązują się z zobowiązań
określonych w ww. porozumieniu. Proces wdrażania reformy Krajowej Administracji
Skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw pracowniczych, był również przedmiotem obrad Rady Służby Publicznej. W wyniku obrad, prowadzonych z udziałem
przedstawiciela NSZZ „Solidarność”, w dniu 4 lipca 2017 r. Rada Służby Publicznej,
w trybie uchwały nr 24, jednogłośnie, bez uwag „przyjęła informacje Ministra Finansów o stanie wdrażania reformy Krajowej Administracji Skarbowej, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw pracowniczych”.
W odpowiedzi na szczegółowe pytania zawarte w oświadczeniu informuję:
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– liczba osób zatrudnionych lub pełniących służbę w poszczególnych instytucjach
(Izba Celna, Izba Skarbowa i Urząd Kontroli Skarbowej), które nie otrzymały
propozycji pracy/służby wynosi 2 664 osoby, natomiast propozycji pracy/służby
nie przyjęło 512 osób zatrudnionych lub pełniących służbę w ww. instytucjach.
Przed wprowadzeniem reformy związanej z powstaniem KAS w Izbach Celnych,
Izbach Skarbowych oraz Urzędach Kontroli Skarbowej służbę pełniło 13 814
funkcjonariuszy oraz zatrudnionych było 51 084 pracowników cywilnych. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Lp.

Izba administracji
skarbowej

1

IAS w Białymstoku

podlaskie

2

IAS w Bydgoszczy

3

Województwo

Liczba osób
Liczba osób zatrudnionych
zatrudnionych lub
lub pełniących służbę
pełniących służbę
w poszczególnych
w poszczególnych
instytucjach (Izba Celna,
instytucjach (Izba Celna,
Izba Skarbowa i Urząd
Izba Skarbowa i Urząd
Kontroli Skarbowej),
Kontroli Skarbowej),
które nie przyjęły
które nie otrzymały
propozycji pracy/służby
propozycji pracy/służby
98

6

kujawsko-pomorskie

114

21

IAS w Gdańsku

pomorskie

210

47

4

IAS w Katowicach

śląskie

31

31

5

IAS w Kielcach

świętokrzyskie

148

7

6

IAS w Krakowie

małopolskie

154

23

7

IAS w Lublinie

lubelskie

134

13

8

IAS w Łodzi

łódzkie

120

23

9

IAS w Olsztynie

warmińsko-mazurskie

116

17

10

IAS w Opolu

opolskie

46

6

11

IAS w Poznaniu

wielkopolskie

238

83

12

IAS w Rzeszowie

podkarpackie

143

19

13

IAS w Szczecinie

zachodniopomorskie

222

45

14

IAS w Warszawie

mazowieckie

590

69

15

IAS we Wrocławiu

dolnośląskie

220

66

16

IAS w Zielonej Górze lubuskie

80

36

2664

512

Razem

– w sprawach dotyczących propozycji służby/pracy lub braku propozycji złożono
8 057 pism, w tym w województwie warmińsko-mazurskim – 405. Pisma te miały
różnorodny charakter, w szczególności były to odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, wezwania do złożenia propozycji/usunięcia naruszenia prawa,
skargi/zażalenia na bezczynność, skargi do WSA, pisma kierowane do Zespołu
monitorującego realizację ww. Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. Niejednokrotnie jeden funkcjonariusz występował z kilkoma wnioskami w oparciu o różne
podstawy prawne, kierując je do różnych adresatów. Odpowiedzi na ww. pisma
są udzielane sukcesywnie bądź następuje ich przekazanie zgodnie z właściwością
odpowiednim adresatom. W przypadku funkcjonariuszy, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej bądź nie otrzymali propozycji, którzy złożyli odwołania/wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, zostali poinformowani, że obowiązujące przepisy nie przewidują trybu odwoławczego
w drodze administracyjnej. Osoby te miały możliwość weryfikacji propozycji przez
ww. Zespół monitorujący realizację Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r.
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– w kwestii przypadków nieotrzymania propozycji pracy/służby przez funkcjonariuszy wskazanych w oświadczeniu, informuję, że po uzyskaniu szczegółowych
danych tych osób, będzie możliwe wyjaśnienie ich sytuacji i udzielenie Panu
Senatorowi odpowiedzi.
Nadto uprzejmie wyjaśniam, że wszelkie decyzje podejmowane dla potrzeb procesu
tworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, także te kadrowe, są podyktowane koniecznością wypełnienia ustawowych celów i zadań KAS, związanych z zapewnieniem
efektywnego poboru danin publicznych poprzez uszczelnienie systemu podatkowego,
zapobieganie wyłudzaniu podatku i coraz skuteczniejsze eliminowanie szarej strefy.
Celem podejmowanych działań jest stworzenie nowoczesnej, profesjonalnej i cieszącej
się zaufaniem obywateli administracji skarbowej. Taką administrację, będącą skutecznym narzędziem fiskalnym Państwa, mogą natomiast stworzyć jedynie tacy funkcjonariusze i pracownicy, którzy spełniają najwyższe standardy – zarówno w zakresie
wiedzy merytorycznej, kompetencji jak i postawy.
Przedstawiając powyższe wyrażam nadzieję, że przekazane informacje zostaną
uznane przez Pana Marszałka za wystarczające.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
Zastępca Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej
Paweł Cybulski
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca
skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
Szanowna Pani Premier!
Mija właśnie 20 lat od lipcowej klęski powodzi w 1997 r. Jak pamiętamy, doszło do niej w znacznej mierze w wyniku zaniedbań i błędów odnoszących się do infrastruktury i planowania przestrzennego.
Interesuje mnie, czy potrafiliśmy wyciągnąć wnioski z tamtych wydarzeń. Z tego względu zwracam się do Pani Premier z prośbą o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy usunięto już wszystkie szkody spowodowane powodzią z 1997 r.?
Czy są jeszcze poszkodowani, którzy nie otrzymali wsparcia pozwalającego
na przywrócenie warunków życia sprzed powodzi?
2. Na ile rozbudowane zostały w ciągu tych 20 lat budowle ochronne
(wały, poldery zalewowe, kanały ulgi) zapobiegające podobnym zdarzeniom
i jak rząd ocenia obecnie skuteczność istniejących zabezpieczeń, zwłaszcza
w odniesieniu do dużych ośrodków miejskich znacznie dotkniętych ówczesnym kataklizmem?
3. Czy planowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodnej zmniejszające zagrożenie powodzian i jaki jest przewidywany harmonogram ich
realizacji?
4. Czy dysponujemy obecnie dostatecznie silnymi liczebnie i wyposażonymi służbami, by sprostać podobnej katastrofie?
Proszę też o szczególną, szczegółową informację odnoszącą się do zabezpieczenia przeciwpowodziowego czterech wybranych miast: Warszawy,
Wrocławia, Sandomierza i Bobowej.
Józef Zając

Stanowisko
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez pana senatora Józefa Zająca, przekazanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, złożonym podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. w sprawie stanu infrastruktury związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, zwłaszcza w odniesieniu do dużych ośrodków miejskich
– BPS/043-45-1182/17, ze względu na złożony i specyficzny charakter sprawy, a także
konieczność uzyskania stanowiska innych instytucji, nie jest możliwe dotrzymanie terminu udzielenia odpowiedzi, wynikającego z art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu.
Zwracam się z prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 22 września 2017 r.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Andrzej Szweda-Lewandowski
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA
Warszawa, 22 września 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatora Józefa Zająca złożone podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r., przesłane pismem z dnia 2 sierpnia
2017 r., znak DSP.INT.4813.30.2017, w sprawie stanu infrastruktury związanej
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, zwłaszcza w odniesieniu do dużych ośrodków miejskich – BPS/043-45-1182/17, poniżej przedstawiam stosowne informacje
przygotowane we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
a także Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Zgodnie z art. 88a ust. 1 ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Tym samym działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej są w szczególności podejmowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, marszałków województw i podległe im regionalne zarządy gospodarki wodnej
i wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych oraz wojewodów i inne jednostki
samorządu terytorialnego.
Paleta działań realizowanych w Polsce w ramach ochrony przeciwpowodziowej
jest bardzo szeroka. Obejmuje ona zarówno utrzymywanie sprawności istniejącej
infrastruktury przeciwpowodziowej, jak i budowę nowej infrastruktury w miejscach
wymagających ochrony, szczególnie na terenach zurbanizowanych, działania analityczne, planistyczne i dokumentacyjne, pozwalające na sprawną realizację wieloletniego procesu inwestycyjnego, ale także działania informacyjne, pozwalające
na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie planowania przestrzennego, jak
również służące lepszemu przygotowaniu ludności na okoliczność wystąpienia powodzi i sprawniejszemu prowadzeniu działań ratunkowych w przypadku wystąpienia tego zjawiska.
Doświadczenia wynikające z powodzi w 1997 r. zostały wykorzystane w szczególności w pracach legislacyjnych dotyczących nowelizacji przepisów prawnych m.in. z zakresu prawa wodnego i zagospodarowania przestrzennego kraju, a także w pracach
planistycznych i inwestycyjnych.
1) Czy usunięto już wszystkie szkody spowodowane powodzią z 1997 r.? Czy są
jeszcze poszkodowani, którzy nie otrzymali wsparcia pozwalającego na przywrócenie warunków życia sprzed powodzi?
Po katastrofalnej powodzi w 1997 r. podjęto szereg działań mających na celu
usunięcie jej skutków oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego kraju.
Jeszcze w 1997 r. przystąpiono do realizacji „Narodowego Programu odbudowy i modernizacji”. Obok realizacji zadań w dziedzinie odbudowy i remontów obiektów technicznych, przystąpiono również do realizacji programu osłony przeciwpowodziowej
kraju, obejmującego m.in. rozwój systemów monitorowania, prognozowania i ostrzegania przed powodzią.
Jednak mimo podjęcia zakrojonych na szeroką skalę działań zmierzających do
usunięcia skutków powodzi z 1997 r., jak i późniejszych katastrofalnych wezbrań, nie
udało się wszystkiego zrealizować. Dotychczasowy poziom finansowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, a także usuwaniem powodzi pozwalał
na usuwanie kilku procent szkód rocznie. Należy jednak podkreślić, że część powstałych w wyniku powodzi szkód nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, co nie zmienia

120

45. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2017 r.

jednak faktu, że wykonanie prac utrzymaniowych jest konieczne. Zakres możliwych
do wykonania prac jest ograniczony przez poziom finansowania.
Przykładowo, wg danych przekazanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (DZMiUW we Wrocławiu), wartość szkód powodziowych w urządzeniach administrowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wyniosła ok. 280 mln zł. Do końca 1997 r. usunięto najpoważniejsze uszkodzenia i osiągnięto stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu przed następnymi
wezbraniami. Przy usuwaniu szkód powodziowych, zgodnie z zaleceniem przyjętym
w Narodowym Programie odbudowy i modernizacji, przyjęto zasadę nie tylko likwidacji
powstałych zniszczeń, ale równocześnie docelową modernizację urządzeń. Było to konieczne ze względu na to, iż obwałowania przeciwpowodziowe z budowlami rzeki Odry
i polderami oraz odcinki ujściowe większych rzek, w całości funkcjonują 80–100 lat
i przekroczyły już okres tzw. „żywotności technicznej”.
Szkody w majątku DZMiUW we Wrocławiu, które powstały w czasie powodzi
w 1997 r. zostały w większości usunięte. W okresie 1997–2016 na roboty z zakresu
usuwania szkód powodziowych wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości
226,2 mln zł. Środki te pochodziły z budżetu państwa, Narodowego i Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy,
jednostek samorządów terytorialnych.
Natomiast wartość szkód powstałych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz wodach istotnych dla rolnictwa w województwie małopolskim w latach 2006–2017 wyniosła 1 487,1 mln zł. Łącznie zrealizowano 1200 zadań z zakresu usuwania powstałych szkód powodziowych w kwocie 482,9 mln zł. Należy jednak
podkreślić, że największe szkody w tym województwie powstały podczas powodzi
w 2010 r.
Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne. Nowe Prawo wodne zakłada przede wszystkim zmianę struktury prawno-organizacyjnej, a także systemowe rozwiązanie problemu niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej, gdyż obowiązujące uregulowania prawne nie zapewniają
zadowalającego poziomu przeznaczania środków publicznych na utrzymanie wód oraz
innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na kontynuowane i nowe inwestycje w gospodarce wodnej.
2. Na ile rozbudowane zostały w ciągu tych 20 lat budowle ochronne (wały, poldery
zalewowe, kanały ulgi) zapobiegające podobnym zdarzeniom i jak rząd ocenia
obecnie skuteczność istniejących zabezpieczeń, zwłaszcza w odniesieniu do dużych ośrodków miejskich znacznie dotkniętych ówczesnym kataklizmem?
Powódź w 1997 roku w głównym stopniu dotknęła dorzecza Odry oraz w mniejszym stopniu dorzecze górnej Wisły.
W dorzeczu Odry, w latach 1997–2016, na działania związane z budową i modernizacją budowli hydrotechnicznych, usuwaniem skutków powodzi i przeciwdziałanie
powodzi jednostki podległe Prezesowi KZGW, wydatkowały ponad 5 mld zł.
Do najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych zakończonych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej po 1997 roku należy zaliczyć:
a) w dorzeczu Odry:
– budowę polderu Buków;
– budowę zbiornika Kozielno na Nysie Kłodzkiej;
– budowę zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej;
– zabezpieczenie przed powodzią miasta Opola (w tym m.in.: regulacja Młynówki w Opolu oraz kanał ulgi w Opolu);
– modernizację jazu Lipki;
– modernizację zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I;
– ochronę od powodzi Kędzierzyna-Koźla;
– modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego;
– poprawę ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie
Kłodzkiej;
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b) w dorzeczu Wisły:
– budowę zbiornika wodnego Wióry na Świślinie;
– budowę zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie;
– zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I.
Do najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych RZGW znajdujących się
w trakcie realizacji (lub na etapie przetargów) należy zaliczyć:
– budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz;
– ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony Miasta Kłodzka;
– zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II;
– budowę lodołamaczy przez RZGW w Szczecinie, Warszawie i Gdańsku na potrzeby prowadzenia zimowej akcji lodołamania i zapobiegania powodziom zatorowym.
Kluczowe w ostatnich latach zadania przeciwpowodziowe w dorzeczu Odry realizowane są przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansowych w ramach Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz) i środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej na lata 2007–2013
(np. poprawa ochrony Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej oraz modernizacja
zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I).
Natomiast najważniejsze inwestycje realizowane przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, to w szczególności
budowa, odbudowa i modernizacja obwałowań, a także odbudowa i modernizacja koryt rzek, potoków i kanałów oraz budowa zbiorników wielofunkcyjnych.
Przykładowo w okresie 1997–2017 z zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych
w DZMiUW we Wrocławiu wydatkowano łącznie ponad 1,3 mld zł. Środki te pochodziły z budżetu państwa, rezerwy celowej budżetu państwa na realizację „Programu dla
Odry 2006” (lata 2003–2014), dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji jednostek samorządu terytorialnego, programów operacyjnych Unii Europejskiej, Banku Rozwoju Rady Europy, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.
W ramach ww. środków wykonano łącznie następujący zakres robót:
– budowa, odbudowa i modernizacja obwałowań – 230,1 km;
– odbudowa i modernizacja koryt rzek, potoków i kanałów – 381,1 km;
– budowa zbiorników wielofunkcyjnych – 5 szt. (3,0 mln m3).
Natomiast Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w okresie
2006–2016 na zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa powodziowego przeznaczył środki w wysokości 289,862 mln zł. W ramach powyższych środków
wybudowano m.in. 6,8 km nowych oraz zmodernizowano 96,526 km wałów przeciwpowodziowych, jak również zrealizowano szereg innych zadań mających wpływ na
poprawę bezpieczeństwa powodziowego, w tym prac regulacyjnych.
Z kolei Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w latach
2007–2015 zrealizował zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
na kwotę 79,726 mln zł. Były to inwestycje związane przede wszystkim z budową, odbudową i modernizacją obwałowań.
Obecnie najważniejsze inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego są realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Koordynowany przez stronę rządową Projekt OPDOW jest
realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020) oraz budżetu państwa. Całkowity
koszt Projektu oszacowany został na ok. 1 202 miliony euro.
Celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego
ograniczania skutków powodzi. Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry
i Wisły składa się z 5 komponentów, w tym:
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– Komponent 1: Ochrona przeciwpowodziowa Środkowej i Dolnej Odry
Celem jest wzmocnienie ochrony przed powodziami Szczecina, Słubic, Gryfina i innych mniejszych miejscowości wzdłuż Odry. Działania obejmą m.in. przebudowę i budowę wałów przeciwpowodziowych oraz inne prace chroniące brzegi rzeki, pogłębienie
koryta Odry oraz jej kanałów, prace regulacyjne, odbudowę ostróg itp. Niezbędna jest
też przebudowa pięciu mostów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powstaną
też urządzenia nawigacyjne i cumownicze. Ważnym działaniem jest też rewitalizacja
Międzyodrza, której celem będzie nie tylko możliwość gromadzenia nadmiaru wody
płynącej korytem Odry, ale również przywrócenie ekologicznych i turystycznych funkcji tego siedliska.
– Komponent 2: Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej
Celem jest ochrona miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej aż do miasta Bardo. Działania obejmą budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, rekultywację
i budowę wałów ochronnych, odbudowę struktur służących wyrównaniu koryta rzeki,
nasypów, a także mostów i innych obiektów, budowę i modernizację wałów, brzegów,
mostów i innych obiektów. Realizacja zapewni również korzyści w postaci możliwości
redukcji fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej i przepływów przez położoną poniżej kaskadę zbiorników, redukując zagrożenie nawet dla aglomeracji Wrocławia, gdyż Nysa
Kłodzka jest głównym dopływem Górnej Odry.
– Komponent 3: Ochrona przeciwpowodziowa Górnej Wisły
Celem komponentu jest zapewnienie ochrony dla aglomeracji Krakowa i terenów
przemysłowych Nowej Huty, rolniczo-przemysłowych okolic Sandomierza i Tarnobrzegu oraz wybranych miast na dopływach Wisły. Prace obejmą m.in.:
∙ przebudowę i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły;
∙ umocnienie i stabilizację brzegów narzutem kamiennym itp.;
∙ budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych i polderów w celu zwiększenia retencji (wzdłuż Serafy i Raby);
∙ regulację rzek oraz przystosowanie istniejących budowli hydrotechnicznych (zapory, jazy) do przepuszczania wód powodziowych.
– Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i udoskonalenie prognozowania
Planuje się ukierunkowane wsparcie w następujących priorytetowych obszarach:
∙ zwiększenie gotowości do działania w stanach zagrożenia powodzią wzdłuż
głównych rzek w południowej i zachodniej Polsce poprzez udoskonalenie prognozowania i wzmocnienie potencjału operacyjnego w zakresie gospodarki
wodnej;
∙ wsparcie rozwoju metod i kompetencji dla przygotowania planów gospodarowania wodami w dorzeczu i wyznaczania priorytetów inwestycyjnych, zgodnych
z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową;
∙ poprawa monitorowania oddziaływań;
∙ zwiększenie komunikacji i wymiany informacji.
3) Czy planowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodnej zmniejszające zagrożenie powodzian i jaki jest przewidywany harmonogram ich realizacji?
Zgodnie z art. 88a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121) ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map
zagrożenia powodziowego (MZP), map ryzyka powodziowego (MRP) oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).
W ostatnich latach opracowane zostały powyższe dokumenty planistyczne, służące minimalizacji ryzyka powodziowego w kraju.
W lipcu 2010 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Informatyczny system osłony
kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki. W ramach projektu ISOK zostały opracowane:
wstępna ocena ryzyka powodziowego (2011 r.) oraz mapy zagrożenia powodziowego
i mapy ryzyka powodziowego (2013 r.).
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowiły podstawę
do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), wskazujących
działania ograniczające ryzyko powodziowe. Plany zarządzania ryzykiem powodzio-
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wym zostały opracowane w ramach projektu „Wsparcie przygotowania krajowych
dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniającej
skuteczną realizacje polityki spójności – Etap II”, finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1938), Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1941) oraz Pregoły (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1813) zostały przyjęte przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń w dniu
18 października 2016 r.
Głównym celem PZRP jest ograniczenie ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia
ludzi, dla środowiska, dla dziedzictwa kulturowego oraz dla działalności gospodarczej.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań przewidzianych w PZRP, służących
minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń oraz obniżających straty powodziowe. PZRP
obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym
uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią
oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia
powodzi. Zaproponowane działania inwestycyjne podlegały weryfikacji i sprawdzeniu
pod kątem skuteczności i efektywności w ograniczaniu negatywnych skutków powodzi. Numeryczna baza danych MZP i MRP stanowiła podstawę analiz kosztów i korzyści proponowanych działań przeciwpowodziowych. Na potrzeby wyboru działań najkorzystniejszych pod względem ochrony przed powodzią prowadzona była weryfikacja
planowanych inwestycji z wykorzystaniem matematycznych modeli hydraulicznych.
Dzięki temu możliwa była weryfikacja programów inwestycyjnych i określenie w jakim
kierunku powinny iść planowane działania, aby w największym stopniu zminimalizować zagrożenie i ryzyko powodziowe.
Działania zostały zgrupowane wg sposobu ich realizacji na działania:
– techniczne, obejmujące głównie prace związane z budową zbiorników wodnych,
wałów czy przebudową aktualnie funkcjonujących urządzeń wodnych oraz innych budowli wpływających na cieki wodne;
– nietechniczne, skupiające się przede wszystkim na zwiększaniu retencji, przywracaniu naturalnych warunków przepływu, konieczności budowy nowych
systemów informujących o zagrożeniu, dostosowaniu zagospodarowania przestrzennego do określonego zagrożenia powodziowego.
Ostatecznie wybrane działania zostały umieszczone w PZRP z podziałem na listy
działań:
– strategicznych (technicznych i nietechnicznych) o najwyższym priorytecie, rekomendowane do realizacji w latach 2016–2020;
– buforowych, o niższym priorytecie, rekomendowane są do wdrożenia po wdrożeniu działań strategicznych lub w razie braku możliwości wdrożenia działania
strategicznego, których realizacja może rozpocząć się jeszcze w I cyklu planistycznym po spełnieniu tych warunków.
W sumie w PZRP wskazano na listach strategicznych, rekomendowanych do realizacji w latach 2016–2021:
– dla obszaru dorzecza Wisły: 1260 działań technicznych i 150 działań nietechnicznych na łączną kwotę 5,4 mld zł,
– dla obszaru dorzecza Odry: 96 działań technicznych i 46 działań nietechnicznych na łączną kwotę 6,24 mld zł,
– dla obszaru dorzecza Pregoły: 4 działania nietechniczne na łączną kwotę
1,75 mln zł.
Łączna wartość inwestycji rekomendowanych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym do realizacji do roku 2021 sięgnęła 11,65 mld zł.
Przewidywane potencjalne źródła finansowania programu działań w najbliższym
6-letnim cyklu planistycznym obejmują szeroki zakres krajowych oraz zagranicznych instytucji finansowych oraz programów wsparcia finansowego dedykowanych
przedsięwzięciom użyteczności publicznej, jakim są projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. W cyklu planistycznym 2016–2021 przewiduje się dofinansowanie
projektów przeciwpowodziowych przede wszystkim z Funduszu Spójności (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego (Regionalne Programy Operacyjne), ale także ze środków krajowych
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) oraz budżetu państwa.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, Wisły i Pregoły, wraz z informacjami m.in. na temat rodzajów planowanych do realizacji działań,
listami działań, a także wstępnych harmonogramów realizacji działań, znajdują się na
stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Najbardziej aktualne oraz dokładne
dane na temat poszczególnych działań, w tym terminów ich realizacji posiadają inwestorzy odpowiedzialni za ich realizację.
4) Czy dysponujemy obecnie dostatecznie silnymi liczebnie i wyposażonymi służbami, by sprostać podobnej katastrofie?
Poniżej przedstawiam informacje przekazane zgodnie z kompetencjami przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na wstępie należy wskazać, że w Polsce od 1995 roku zaczął funkcjonować, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy
(ksrg), którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo
techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne
i medyczne.
Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty
ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są
niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń
masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające,
a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania
uproszczeń w procedurach działania.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, i ma na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub
środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych
lub innych miejscowych zagrożeń. System ten opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również
Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Ponadto system skupia inne służby, inspekcje, straże, instytucje i podmioty, które dobrowolnie w drodze umów cywilnoprawnych i porozumień
zgodziły się współdziałać podczas akcji ratowniczych. Są to: Policja, Straż Graniczna,
Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Polski, Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Związek Alpinizmu,
Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Państwowe
Ratownictwo Medyczne, Służba Celna, Siły Zbrojne RP, Państwowa Inspekcja Pracy,
Nadzór Budowlany oraz Urząd Dozoru Technicznego. Partnerstwo tych służb oparte
jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.), Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlega
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który pełni nadzór nad funkcjonowaniem ksrg.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:
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– powiatowym – podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez
siły powiatu,
– wojewódzkim – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu
są niewystarczające,
– krajowym – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające.
Aktualnie potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przedstawia się następująco:
1. Państwowa Straż Pożarna – 501 jednostek, około 30500 ratowników,
2. Ochotnicze Straże Pożarne:
a) w ksrg – 4 339 jednostek, około 140 000 ratowników,
b) poza ksrg – 11 813 jednostek, około 226 770 ratowników,
3. Zakładowe Straże Pożarne – 4 jednostki,
4. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza – 1 jednostka,
5. Jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – 10 jednostek.
Gotowość operacyjna sił i środków ksrg, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków
do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na
miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie. Sieć jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego umożliwia dotarcie sił ratowniczych w ciągu 15 minut do około 82%
zagrożonej ludności.
Niezależnie od sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej, które są przygotowane
w zakresie podstawowym do realizacji działań ratowniczych w każdej z dziedzin ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna posiada w swoich zasobach wydzielone siły i środki do realizowania specjalistycznych czynności ratowniczych. W ramach Państwowej
Straży Pożarnej zorganizowano 163 specjalistyczne grupy ratownicze, tj.:
– 45 grup wodno-nurkowych,
– 28 grup wysokościowych,
– 23 grupy techniczne,
– 19 grup poszukiwawczo- ratowniczych,
– 48 grup chemicznych do realizacji zagrożeń CBRN.
Ponadto, na potrzeby prowadzenia działań wymagających użycia znacznych zasobów ratowniczych Komendant Główny PSP, wydzielił dodatkowe siły Państwowej
Straży Pożarnej w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego, w postaci:
– 24 kompanii gaśniczych,
– 27 kompanii specjalnych (ewakuacyjne, pompowe, przeciwpowodziowe z zaporami lub łodziami),
– 16 pododdziałów logistycznych,
– 163 specjalistycznych grup ratowniczych,
– 19 modułów ratowniczych do działań międzynarodowych,
– 5 kompanii szkolnych.
Dodatkowo, na potrzeby Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności1 utworzono
w ramach PSP następujące moduły przeznaczone do działań międzynarodowych:
– 5 modułów grup poszukiwawczo-ratowniczych przeznaczonych do działań na
terenach miejskich w konfiguracji ciężkiej lub średniej (HUSAR lub MUSAR),
– 4 moduły pomp wysokiej wydajności (HCP) przeznaczonych do zwalczania skutków powodzi,
– 6 modułów gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (GFFFV),
– 4 moduły wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych oraz pobierania próbek (CBRN).
Na bazie zebranych doświadczeń i wniosków z prowadzonych podczas powodzi
działań, opracowany został model doraźnie tworzonych baz koncentracji dla sił odwodów operacyjnych zlokalizowanych wzdłuż biegu Wisły, Odry i Warty. Utworzone
1

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
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bazy mają zapewnić w szczególności możliwość zakwaterowania ratowników (około
250 osób), tankowania pojazdów oraz dokonania napraw sprzętu ratowniczego w niedalekiej odległości od bazy, przygotowania i zorganizowania wyżywienia, a także suszenia ubrań koszarowych i bojowych.
Analizując podejmowane na przestrzeni ostatnich 20 lat działania w zakresie szeroko rozumianego planowania operacyjnego, wypracowano i wdrożono w ramach Państwowej Straży Pożarnej szereg regulacji prawnych oraz wewnętrznych, które w zasadniczy sposób przyczyniły się do poprawy stanu przygotowania krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań. Są to:
1) zasady organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg;
2) standardy wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz w sprzęt i środki
techniczne;
3) normy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego;
4) normy wyposażenia krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych;
5) zasady dysponowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego na obszarze kraju i poza granice kraju;
6) zasady powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze kraju podczas
działań ratowniczych;
7) zasady organizowania działań ratowniczych;
8) zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na
potrzeby kierującego działaniem ratowniczym;
9) zasady organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania
oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych;
10) zasady podwyższania gotowości operacyjnej;
11) zasady organizacji krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych;
12) zasady organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w ksrg;
13) zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg;
14) zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg;
15) zasady organizacji ratownictwa medycznego w ksrg;
16) zasady organizacji ratownictwa technicznego w ksrg;
17) zasady organizacji działań specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego w ksrg.
Należy nadmienić, że aktualny stan mógł zostać osiągnięty poprzez ustalenie optymalnych stanów minimalnych zmian służbowych na terenie poszczególnych województw. Natomiast wdrożenie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) zapewniło możliwość stałego monitorowania gotowości sił i środków
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez właściwe terenowo stanowiska kierowania PSP. Przyjęte rozwiązania przyczyniły się do zapewnienia właściwego dysponowania, alarmowania i powiadamiania zasobów ratowniczych, czego wynikiem jest
większa mobilność jak i krótszy czas dotarcia do terenów działań.
W celu ustalenia stopnia przygotowania jednostek organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej do działań ratowniczych, w tym podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi, cyklicznie organizowane są niezapowiadane ćwiczenia, mogące odbyć się w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez KG PSP i KW PSP, a także
krajowe ćwiczenia ratownicze, odbywające się zgodnie z określonym planem (coroczne
przeprowadzane są cztery ćwiczenia, w których udział biorą cztery różne województwa
i szkoły PSP).
Ćwiczenia te mają na celu:
1) doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego,
2) sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego,
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3) sprawdzenie funkcjonowania obozowiska zbudowanego na bazie plutonów logistycznych,
4) optymalizację i ewaluację funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
5) doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez
kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,
6) doskonalenie wielopoziomowej struktury dowodzenia oraz reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację,
7) rozwijanie umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje
i utrudnienia,
8) rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowywania wariantów decyzji dla Kierującego Działaniem Ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do
prowadzenia działań,
9) doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił
i środków Państwowej Straży Pożarnej,
10) doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,
11) doskonalenie współdziałania pomiędzy pododdziałami centralnego odwodu
operacyjnego,
12) doskonalenie współpracy z podmiotami i służbami współdziałającymi, w tym
z: Policją, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Centrami Powiadamiania
Ratunkowego, Zarządzaniem Kryzysowym, itd.
Wskazać także należy, że w latach 2016–2017 podjęto dodatkowe działania, które
bezpośrednio wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obywateli:
– w lutym 2016 roku w Komendzie Głównej PSP przeprowadzono warsztaty tematyczne dotyczące zwalczania skutków powodzi zatorowych, jako element przygotowań do ćwiczeń pełnoskalowych pod kryptonimem H2O na terenie województwa świętokrzyskiego;
– w czerwcu 2016 roku na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzono pod kryptonimem H2O międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze odwodów
operacyjnych z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tematyką ćwiczenia
było zwalczanie skutków powodzi z elementami wypompowywania wody z terenów zalanych, podwyższania korony wałów oraz uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych;
– w marcu 2017 roku przeprowadzono niezapowiedziane ćwiczenia pod kryptonimem CZERSK dla województwa mazowieckiego z udziałem sił i środków
z powiatu piaseczyńskiego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Tematyką
ćwiczenia było przeciwdziałanie skutkom zagrożenia powodziowego z elementami uszczelniania wałów i podnoszenia korony;
– w kwietniu 2017 roku przeprowadzono ćwiczenia międzywojewódzkie przeciwpowodziowe pod kryptonimem WISLANDIA we Włocławku z udziałem modułów pomp wysokiej wydajności (HCP) Państwowej Straży Pożarnej (kujawsko-pomorskiego, śląskiego) i Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW)
z Niemiec oraz sił i środków z województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Tematyką ćwiczenia
było zagrożenie powodziowe z elementami uszczelniania wałów i podnoszenia
korony oraz przepompowywania wody z terenów zalanych;
– zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP, komendanci wojewódzcy PSP
w terminie do końca czerwca 2017 roku zorganizowali oraz przeprowadzili niezapowiedziane ćwiczenia dla każdego powiatu o tematyce: zwalczanie skutków
powodzi z elementami wypompowywania wody z terenów zalanych, podwyższania korony wałów oraz uszczelniania wałów przeciwpowodziowych. Ćwiczenia
zostały przeprowadzone dla sił o wielkości minimum jednej kompanii. Celem
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ćwiczeń było dokonanie sprawdzenia gotowości sił ksrg do podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego.
Ponadto:
– w październiku 2017 roku planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń dla modułów pomp wysokiej wydajności (HCP) z terenu Unii Europejskiej na terenie
województwa lubuskiego;
– w listopadzie 2017 roku moduł pomp wysokiej wydajności (HCP) Państwowej
Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego weźmie udział w ćwiczeniach
powodziowych organizowanych w Republice Czeskiej, gdzie dokonana zostanie
międzynarodowa certyfikacja polskiego modułu według standardu UE.
Wskazać należy, że na stronie internetowej KG PSP (www.straz.gov.pl) umieszczony został poradnik dla obywateli pt. „W obliczu powodzi”. W poradniku zamieszczone
zostały podstawowe informacje na temat zachowania się przed wystąpieniem powodzi
oraz zasady zachowania w czasie zagrożenia powodziowego, w czasie powodzi oraz po
powodzi. Informator ten w latach ubiegłych przekazywany był przez strażaków mieszkańcom z terenów, na którym może wystąpić zagrożenie powodziowe.
Ponadto w przypadku ostrzeżeń wydawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ramach ostrzegania obywateli przed zagrożeniami, Komendant
Główny PSP i Szef Obrony Cywilnej Kraju wykorzystując środki masowego przekazu,
przekazują informacje o sposobach zachowań w przypadku wystąpienia zjawiska
powodzi.
Dodatkowo, w ramach przygotowanego projektu ustawy o ochronie ludności
i obronie cywilnej przewidziano koncepcję utworzenia Krajowego Centrum Szkolenia
Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, które realizowałoby
szkolenia w szeroko rozumianym spektrum bezpieczeństwa, w tym zagrożenia powodziowego.
Konkludując należy stwierdzić, że funkcjonowanie oraz stan przygotowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań w przypadku wystąpienia zagrożenia
powodzi uległ znaczącej poprawie w stosunku do 1997 roku i jest ciągle udoskonalany, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
obywateli.
Odnosząc się do pytania dotyczącego zabezpieczenia Warszawy, Wrocławia, Sandomierza i Bobowej, poniżej przekazuję stosowne informacje będące wynikiem prac
w ramach opracowania Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
Warszawa
Miasto Warszawa znajduje na obszarze problemowym – Wisła mazowiecka
(tzw. HOT-SPOT – obszar problemowy o największym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespołów planistycznych zlewni). Dla Warszawy zdiagnozowano bardzo wysoki poziom
ryzyka powodziowego. Niemal na całym odcinku Wisły Mazowieckiej główne problemy związane są z istniejącymi obwałowaniami – odcinkowymi brakami, niedostatecznymi parametrami konstrukcyjnymi lub ich złym stanem technicznym. Skala
zagrożenia na tym terenie w razie awarii wału znajduje potwierdzenie w analizie
powodzi historycznych.
Poprawa stanu technicznego oraz polepszenie parametrów konstrukcyjnych istniejących obwałowań oraz uzupełnienie odcinkowych braków przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego wzdłuż zagrożonych obszarów, przede wszystkim
poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa przelania lub awarii wału przeciwpowodziowego. Natomiast poprzez zastosowaną wspomagająco zmianę sposobu użytkowania gruntów np. na użytki zielone, zwiększy się zdolność retencyjna obszaru problemowego, co ograniczy wielkość strat w przypadku wezbrań powodziowych.
W ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły rekomendowane do realizacji są przede
wszystkim wymienione w poniższych tabelach działania mające na celu ochronę przed
powodzią Warszawy.
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Tabela 1 Lista działań strategicznych technicznych planowanych do realizacji w latach
2016–2021 dla obszaru dorzecza Wisły, region wodny Środkowej Wisły, Warszawa.
Zlewnia
ONNP**
planistyczna

Nazwa
Inwestycji

Inwestor

Koszt
całkowity
[PLN]

Koszt
I cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl [PLN]

Wisła
mazowiecka

ONNP
Wisła

Modernizacja
wału Siekierkowskiego

m.st.
Warszawa

19 400 000

19 400 000

0

Wisła
mazowiecka

ONNP
Wisła

Modernizacja wału
Śródmiejskiego
i wału oraz murków
przeciwpowodziowych
związanych z Bramą
w Porcie
Czerniakowskim

m.st.
Warszawa

6 000 000

6 000 000

0

Wisła
mazowiecka

ONNP
Wisła

Modernizacja
wału Młocińskiego

m.st.
Warszawa

6 250 000

6 250 000

0

Wisła
mazowiecka

ONNP
Wisła

Modernizacja
wału Rajszewskiego

m.st.
Warszawa

17 400 000

17 400 000

0

Wisła
mazowiecka

ONNP
Wisła

Budowa zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
w zakresie budowy
bramy przeciwpowodziowej z komorą
i głową śluzy
żeglugowej u wejścia
do Portu Praskiego

Port Praski
Inwestycje
Sp. z o.o.

72 324 000

2 169 720

70 154 280

** ONNP – Obszar Narażony na Niebezpieczeństwo Powodzi.

Tabela 2 Lista działań strategicznych nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016–2021 dla obszaru dorzecza Wisły, region wodny Środkowej Wisły, Warszawa.

Zlewnia
planistyczna

Wisły
Mazowieckiej

Wisły
Mazowieckiej

Wisły
Mazowieckiej

ONNP**

Koszt
całkowity
[PLN]

Koszt
I cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl
[PLN]

Nazwa Inwestycji

Inwestor

Cała Zlewnia
Planistyczna
Wisły
Mazowieckiej

Analiza możliwości zwiększenia
retencji na terenach leśnych
i zurbanizowanych na obszarze
ZP Wisły Mazowieckiej w ramach
utrzymania oraz zwiększania
istniejącej zdolności retencyjnej
w regionie wodnym Środkowej
Wisły.

RZGW
w Warszawie
(przy udziale:
PGL LP, JST)

1 800 000

1 800 000

0

Cała Zlewnia
Planistyczna
Wisły
Mazowieckiej

Analiza możliwości
likwidacji/zmiany sposobu
użytkowania oraz modernizacji
obiektów zagrażających
środowisku, infrastrukturalnych
oraz pozostałych obiektów
prywatnych i użyteczności
publicznej wraz z analizą
możliwości wykupu gruntów
i budynków znajdujących się
w strefach zalewowych
Zlewni Planistycznej Wisły
Mazowieckiej.

JST,
właściciel lub
administrator
obiektu,
administracja
rządowa

1 000 000

1 000 000

0

ONNP Wisła

Prowadzenie akcji lodołamania
na obszarze narażonym na
niebezpieczeństwo powodzi
ONNP Wisła na terenie
Zlewni Planistycznej Wisły
Mazowieckiej.

RZGW
w Warszawie

31 000 000 31 000 000

0

** ONNP – Obszar Narażony na Niebezpieczeństwo Powodzi.
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Wrocław
Miasto Wrocław znajduje na obszarze problemowym – Wrocław – Długołęka – Czernica – Wisznia Mała. Dla Wrocławia zdiagnozowano bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Wynika to głównie z niedostatecznej przepustowości kanału ulgi Odra
– Widawa oraz dalszego odcinka Widawy aż do jej ujścia. W gminie Wrocław, największe zagrożenie istnieje w okolicach Strachocina oraz Wojnowa, tuż za wałami
przeciwpowodziowymi, oddzielającymi kanał Odra-Widawa oraz w dzielnicach Gorlice
i Zgorzelisko. Istnieje tam gęsta i zwarta zabudowa mieszkalna, która w przypadku
przerwania wałów, bądź przelania się wód przez ich koronę, w całości znajduje się na
obszarze zalanym. Wały przeciwpowodziowe rzeki Widawy posiadają zdeformowane
i rozgęszczone korpusy, obniżone korony. Z tego tytułu występuje zagrożenie stabilności obiektów w czasie wysokich i długotrwałych wezbrań powodziowych rzeki Widawy.
W ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry,
w regionie wodnym Środkowej Odry rekomendowane do realizacji są przede wszystkim wymienione w poniższych tabelach działania mające na celu ochronę przed powodzią Wrocławia.
Tabela 8 Działanie strategiczne techniczne planowane do realizacji w latach 2016–2021
dla obszaru dorzecza Odry, region wodny Środkowej Odry, Wrocław.
Zlewnia
planistyczna

Zlewnia
Widawy

nazwa
HOT-SPOT*

Nazwa
inwestycji

WWW Widawa – przebudowa
systemu zabezpieczenia
przed powodzią, gm. Czernica,
Długołęka, Wisznia Mała
i Wrocław
– Modernizacja i przebudowa
Wrocław –
istniejących obwałowań wraz
Długołęka –
z budowlami wałowymi, budowa
Czernica –
nowych odcinków wałów.
Wisznia Mała
Łączna długość – 26,475 km,
– Przebudowa koryta Widawy
w km 10+75 – 9+00 polegającej
na budowie kanału
rozdzielającego wody
w obszarze międzywala.

Inwestor

Koszt
całkowity
[PLN]

Koszt
I cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl
[PLN]

Dolnośląski
ZMiUW we
Wrocławiu

71 360 000

71 360 000

0

* HOT-SPOT – obszar problemowy o największym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na
podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespołów planistycznych zlewni.

Tabela 9 Działania strategiczne nietechniczne planowane do realizacji w latach
2016–2021 dla obszaru dorzecza Odry, region wodny Środkowej Odry, Wrocław.
Zlewnia
planistyczna

Nazwa inwestycji

Ochrona/ zwiększanie retencji
na obszarach zurbanizowanych
Opracowanie szczegółowej analizy
i projektu możliwości zwiększenia retencji
region wodny
obszarów zurbanizowanych (indywidualnie
Środkowej Odry
dla miasta powyżej 50 tys. mieszkańców),
tj. Wrocław, Zielona Góra, Legnica,
Wałbrzych, Leszno, Głogów, Lubin, Świdnica,
Tarnowskie Góry, Jelenia Góra, Opole
Modernizacja konstrukcji istniejących
budynków i budowa nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie. Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych.
region wodny
Trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynŚrodkowej Odry ków. Identyfikacja i sporządzenie wyceny
działań modernizacyjnych wraz z opracowaniem programu dopłat dla właścicieli budynków przeznaczonych do umocnienia w obszarze zagrożenia powodzią o Q1%

Inwestor

Koszt
całkowity
[PLN]

Koszt
cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl
[PLN]

JST

4 400 000

4 400 000

0

RZGW
we Wrocławiu

3 200 000

3 200 000

0
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Modernizacja konstrukcji istniejących
budynków i budowa nowych o konstrukcjach
odpornych na zalanie. Uszczelnianie
budynków, stosowanie materiałów
region wodny
wodoodpornych. Trwałe zabezpieczenie
Środkowej Odry terenu wokół budynków.
Wdrożenie i realizacja programu dopłat
dla właścicieli budynków przeznaczonych
do umocnienia w obszarze zagrożenia
powodzią o Q1%

RZGW
we Wrocławiu

130 000 000

130 000 000

0

Budowa i usprawnienie lokalnych systemów
ostrzegania przed powodziami
Wprowadzenie Elektronicznego Systemu
region wodny
Ostrzegania Powodziowego (Bogatynia,
Środkowej Odry
Bystrzyca, Kłodzko, Kamienna Góra,
Jelenia Góra, Gryfów Śląski, Leśna, Lubań,
Prudnik, Głuchołazy, Wrocław)

RZGW
we Wrocławiu,
IMGW-PIB,
JST

26 000 000

26 000 000

0

Prowadzenie akcji lodołamania
region wodny
Coroczne koszty utrzymania lodołamaczy
Środkowej Odry i prowadzenia akcji lodołamania
w I cyklu planistycznym

RZGW
we Wrocławiu

3 483 200

3 483 200

0

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów
region wodny
Opracowanie szczegółowej koncepcji
Środkowej Odry możliwości renaturyzacji dolin rzecznych
w regionie wodnym

RZGW we
Wrocławiu/
ZMiUW

1 500 000

1 500 000

0

Poprawa i rozwój krajowego systemu
prognoz, monitoringu i ostrzeżeń – podniesienie poziomu ich jakości i wiarygodności.
Wprowadzenie Regionalnego systemu prognozowania powodzi w dorzeczu Odry

IMGW

10 000 000

10 000 000

0

Odtwarzanie retencji dolin rzek
region wodny
Opracowanie szczegółowej analizy efektywŚrodkowej Odry ności i możliwości rozstawu wałów w regionie
wodnym dla ok. 25 lokalizacji

ZMiUW

4 500 000

4 500 000

0

Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach
rolniczych
Opracowanie szczegółowej analizy i projektu
region wodny
możliwości zwiększenia retencji obszarów
Środkowej Odry rolniczych w zlewniach nizinnych dot. zlewni
Bobru, Nysy Łużyckiej, Kaczawy, Bystrzycy,
Nysy Kłodzkiej, Baryczy, Ślęzy, Widawy,
Oławy i Odry

RZGW
we Wrocławiu

3 500 000

3 500 000

0

Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej
w zlewni
Opracowanie szczegółowej analizy i projekregion wodny
tu możliwości zwiększenia retencji leśnej
Środkowej Odry
w zlewniach górskich i podgórskich.
Dot. zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej, Kaczawy,
Bystrzycy, Nysy Kłodzkiej i Osobłogi

RZGW
we Wrocławiu

2 100 000

2 100 000

0

Spowalnianie spływu powierzchniowego
region wodny
Opracowanie szczegółowej analizy i możliwoŚrodkowej Odry ści spowolnienia spływu wód powierzchniowych w zlewniach górskich i podgórskich

RZGW
we Wrocławiu

2 100 000

2 100 000

0

obszar
dorzecza Odry

Tabela 10 Działanie buforowe planowane do realizacji w latach 2022–2027 dla obszaru dorzecza Odry, region wodny Środkowej Odry, Wrocław.
Zlewnia
planistyczna

Zlewnia Odry
(Przyodrze)

ONNP**

Wrocław

Nazwa inwestycji
Modernizacja stopnia wodnego Rędzin
na Odrze w km 260,7 – przystosowanie
do III klasy drogi wodnej
Jaz Rędzin wybudowany został w latach
dwudziestych XX wieku, w ramach
planowanego zadania wymagane będzie
przeprowadzenie szeregu prac remontowych w zakresie: reprofilacji/wymiany
elementów betonowych oraz stalowych,
naprawy ubezpieczeń koryta rzeki;

** ONNP – Obszar Narażony na Niebezpieczeństwo Powodzi.

Inwestor

RZGW
we Wrocławiu

Koszt całkowity
[PLN]

50 000 000
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Podkreślić należy, że w ostatnich latach znacząco poprawiono ochronę przeciwpowodziową Wrocławia poprzez realizację zadania: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zadanie było jednym z komponentów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), którego celem było zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla ponad 2,5 mln mieszkańców miast i osiedli w województwach
śląskim, opolskim i dolnośląskim, poprzez stworzenie czynnego i biernego zabezpieczenia doliny Odry. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań
realizowanych przez RZGW we Wrocławiu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa
Wrocławia poprzez zwiększenie przepustowości Odry i jej kanałów oraz budowli piętrzących oraz poprawę bezpieczeństwa obecnie funkcjonujących budowli i urządzeń
hydrotechnicznych w granicach miasta. Oczekiwane efekty zostały osiągnięte dzięki
udrożnieniu koryt i kanałów Odry w granicach miasta, modernizacji bulwarów Odry
Śródmiejskiej oraz przystosowaniu urządzeń i obiektów hydrotechnicznych w granicach miasta do przepuszczania wód powodziowych. Wraz z pozostałymi elementami
realizowanymi przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, przedsięwzięcie zapewnia możliwość bezpiecznego przejścia przez Wrocław fali
powodziowej o wielkości do 3 100 m3/s. W obecnej sytuacji przez Wrocław mogą
być bezpiecznie przeprowadzane wezbrania o przepływie około 2 200 m3/s, podczas
gdy wielkość maksymalnego przepływu powodziowego w 1997 r. zanotowana na wodowskazie w Trestnie (tuż powyżej Wrocławia) wynosiła 3 640 m3/s. Skuteczność
Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego należy rozpatrywać łącznie z budowanym obecnie suchym zbiornikiem przeciwpowodziowym Racibórz, którego głównym
celem będzie istotne zredukowanie wielkości fali powodziowej na Odrze, w tym we
Wrocławiu (pozwalając na zmniejszenie wartości przepływu kontrolnego w mieście do
wartości Qk = 3 100 m3/s). Zakończenie realizacji zbiornika, obok innych zrealizowanych i planowanych do realizacji inwestycji, powinno także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pozostałych ośrodków miejskich poszkodowanych w 1997 r.,
w tym Raciborza, Kędzierzyna-Koźla czy Opola.
Sandomierz
Miasto Sandomierz znajduje na obszarze problemowym – Sandomierz. Dla Sandomierza zdiagnozowano bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Obwałowanie
Wisły oraz ujściowych odcinków jej dopływów, umożliwiło znaczne zagospodarowanie doliny rzeki. Kluczowego znaczenia nabiera stan istniejącej infrastruktury – niewystarczające parametry oraz awarie wałów grożą poważnymi stratami i są źródłem
wysokiego poziomu ryzyka powodziowego obszaru. Na odcinku Wisły powyżej ujścia
Wisłoki przyjmowane są fale wezbraniowe z licznych dopływów. Przyjęcie fali wezbraniowej na tym obszarze generuje wysoki poziom ryzyka powodziowego. Wybrana
grupa działań dla obszaru obejmuje budowę kompleksu polderów sterowanych na
odcinku Wisły od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny oraz budowę i odtworzenie funkcjonalności wałów przeciwpowodziowych. Celem wybranych działań jest w pierwszej
kolejności zwiększenie retencji polderowej, a następnie lokalna redukcja pozostałego
ryzyka powodziowego poprzez inwestycje wałowe. Planowane poldery istotnie zredukują objętość i wysokość fali kulminacyjnej, natomiast odtworzenie funkcjonalności
oraz rozbudowa obwałowań Wisły zapewnią lokalne uzupełnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów zagospodarowanych.
W ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły rekomendowane do realizacji są przede wszystkim wymienione w poniższych tabelach działania mające na celu ochronę przed powodzią Sandomierza.
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Tabela 3 Lista działań strategicznych technicznych planowanych do realizacji w latach
2016–2021 dla obszaru dorzecza Wisły, region wodny Górnej Wisły, Sandomierz.
Zlewnia
planistyczna

nazwa
HOT-SPOT*

Nazwa
inwestycji

Inwestor

Koszt
całkowity
[PLN]

Koszt
I cykl [PLN]

Koszt
kolejny
cykl [PLN]

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie
ujściowego odcinka Atramentówki, budowa
nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły)
oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

14 000 000

14 000 000

0

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Rozbudowa przepompowni wody
w msc. Zajeziorze

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

6 276 000

6 276 000

0

15 000 000

15 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

24 000 000

24 000 000

0

Podkarpacki
ZMiUW
w Rzeszowie

92 400 000

92 400 000

0

Podkarpacki
ZMiUW
w Rzeszowie

15 000 000

10 000 000

5 000 000

Podkarpacki
ZMiUW
w Rzeszowie

20 000 000

10 000 000

10 000 000

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

9 102 000

9 102 000

0

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły
Kamień Nowy – Szczytniki w km 0+000 –
7+800 gm. Dwikozy, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

19 188 000

19 188 000

0

Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki
– wał lewy w km 0+000- 12+900,
wał prawy w km 0+000 – 14+400
Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału
rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra)
do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)
Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła
i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

171 000 000 171 000 000

0

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Wisły
sandomierskiej

Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki
Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie
os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz
z budową przepompowni w m: Trześń,
gm. Gorzyce woj. podkarpackie
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie
cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową
przepompowni „Nadbrzezie”
Poprawa parametrów hydraulicznych
międzywala w okolicach Sandomierza
Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki
Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki
San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg
na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce
i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie
Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału
rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678
na terenie m. Trześń i Gorzyce
Łęg IV- rozbudowa lewego wału rzeki w km
0+000-5+000 na terenie gm. Gorzyce oraz
prawego wału w km 0+000-5+200
na terenie gm. Gorzyce
Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Winiary
– Podgórze w km 0+000 – 3+700
gm. Dwikozy, pow. Sandomierz

Podkarpacki
ZMiUW
w Rzeszowie
Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach
RZGW
w Krakowie

Podkarpacki
ZMiUW
w Rzeszowie

42 000 000

42 000 000

0

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

20 000 000

20 000 000

0

Rozbudowa lewego wału (cofkowego) rzeki Trześniówki w km 0+000 – 3+710 m. Sandomierz
i gm. Sandomierz, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

9 840 000

9 840 000

0

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły
Piotrowice – Linów w km 0+000 – 5+500
gm. Zwichost, pow. Sandomierz
Rozbudowa prawego (km 0+041 – 0+498)
i lewego (km 0+033 – 0+432) wału (cofkowego) Kanału Ożarów – Wisła
gm. Zawichost, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

13 530 000

13 530 000

0

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

2 214 000

2 214 000

0

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły
w m. Zawichost na długości 1 km

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

2 460 000

2 460 000

0

Sandomierz

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły
Zawichost – Piotrowice w km 0+000 –
3+000 gm. Zwichost, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

8 610 000

8 610 000

0

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły
Zawichost – Piotrowice w km 0+000 – 0+320
m. Piotrowice, gm. Zawichost, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

861 000

861 000

0

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz

Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły Sandomierz – Nadbrzezie w km 0+000 – 2 + 500
msc. Sandomierz, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

14 000 000

14 000 000

0

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Rozbudowa prawego (km 0+000 – 3+700) i lewego (km 0+000 – 3+200) wału (cofkowego) rzeki Opatówki gm. Dwikozy, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

12 001 200

200 020

11 801 180

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Budowa prawego wału rzeki Opatówki w km
3+986 – 4+550, gm. Dwikozy, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

2 908 800

48 480

2 860 320

Wisły
sandomierskiej

poza
HOT-SPOT

Budowa lewego wału rzeki Opatówki w km
3+948 – 4+550, gm. Dwikozy, pow. Sandomierz

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

2 908 800

48 480

2 860 320

* HOT-SPOT – obszar problemowy o największym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na
podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespołów planistycznych zlewni.
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Tabela 4 Lista działań strategicznych nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016–2021 dla obszaru dorzecza Wisły, region wodny Górnej Wisły, Sandomierz.
ONNP**
i/lub nazwa
HOT-SPOT*

Zlewnia
planistyczna

Nazwa Inwestycji*

Inwestor

Koszt
całkowity
[PLN]

Koszt
I cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl [PLN]

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz,
Wisła od Nidy
do Wisłoki

Budowa polderów wzdłuż brzegów Wisły od ujścia Dunajca do
Sandomierza oraz poprawa parametrów hydraulicznych międzywala – ETAP I dokumentacja

RZGW
w Krakowie

40 000 000

40 000 000

0

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz,
Wisła od Nidy
do Wisłoki

Budowa polderów wzdłuż brzegów Wisły od ujścia Dunajca do
Sandomierza oraz poprawa parametrów hydraulicznych międzywala – ETAP II budowa

RZGW
w Krakowie

563 340 000

40 000 000

523 340 000

1 000 000

1 000 000

0

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz,
Wisła od Nidy
do Wisłoki

Analiza konieczności podwyższenia wałów Wisły sandomierskiej

Małopolski
ZMiUW
w Krakowie,
Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach,
Podkarpacki
ZMiUW
w Rzeszowie,
właściwy
zarząd dróg

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz,
Wisła od Nidy
do Wisłoki,
Zlewnia Nidy,
Zlewnia
Czarnej
Staszowskiej

Opracowania analityczne i koncepcyjne mające na celu przygotowanie rozwiązań i działań
do aktualizacji PZRP obejmujące
analizę przesiedleń.

RZGW
w Krakowie

3 690 000

3 690 000

0

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz,
Wisła od Nidy
do Wisłoki,
Zlewnia Nidy,
Zlewnia Czarnej
Staszowskiej

Budowa regionalnego systemu
prognozowania powodzi wraz
z wdrożeniem algorytmów optymalizacji sterowania zbiornikami
i polderami

JST,
IMGW-PIB

3 690 000

3 690 000

0

Wisły
sandomierskiej

Sandomierz,
Wisła od Nidy
do Wisłoki

Program wycinki drzew i krzewów w międzywalu
Wisły sandomierskiej

RZGW
w Krakowie

21 930 000

10 965 000

10 965 000

* HOT-SPOT – obszar problemowy o największym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na
podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespołów planistycznych zlewni.
** ONNP – Obszar Narażony na Niebezpieczeństwo Powodzi.

Tabela 5 Lista działań buforowych planowanych do realizacji w latach 2022–2027 dla
obszaru dorzecza Wisły, region wodny Górnej Wisły, Sandomierz.

Nazwa inwestycji

Modernizacja wałów
Wisły sandomierskiej
wymagających
podwyższenia

Rozbudowa lewego
wału rzeki Wisły
w km 0+000 – 1+300
m. Sandomierz,
pow. Sandomierz

Ciek

Inwestor

Wisła

Małopolski
ZMiUW
w Krakowie,
Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach,
Podkarpacki
ZMiUW
w Rzeszowie,
właściwy
zarząd dróg

Wisła

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

Koszty
realizacji
inwestycji
[PLN]

Rodzaj
inwestycji

Zakres inwestycji

wał

Modernizacja lewego wału rzeki Wisła w km
653+700 – 653+800 gm. Sandomierz,
698+500 – 699+400 gm. Połaniec,
653+900 – 655+400 gm. Sandomierz,
657+100 – 659+100 gm. Samborzec,
690+500 – 698+500 gm. Osiek,
Połaniec, 681+500 – 690+500
gm. Łoniów, Osiek, 705+000 – 742+700
gm. Połaniec, Łubnice, Pacanów, Nowy Korczyn.
Modernizacja prawego wału rzeki Wisła w km
678+000 – 690+500 gm. Baranów Sandomierski, Padew Narodowa, 628+500 – 635+900
gm. Annopol, 690+500 – 695+600 gm. Padew Narodowa, Gawłuszowice, 655+000 – 658+300
gm. Sandomierz, 671+500 – 674+300 gm. Tarnobrzeg, 675+700 – 678+000 gm. Baranów Sandomierski, 668+400 – 669+500 gm. Tarnobrzeg,
674+000 – 674+800 gm. Tarnobrzeg,
674+900 – 675+500 gm. Baranów Sandomierski,
Tarnobrzeg, 696+000 – 713+500
gm. Gawłuszowice, Borowa, Czermin.

472 989 981

wał

Etap I – remont korony wału w km 0+216,
remont skarpy odpowietrznej wału w km 1+196,
wzmocnienie podłoża wału w km 1+196, wykonanie
w podłożu przesłony przeciwfiltracyjnej w km 1+196.
Etap II – rozbudowa i remont obwałowania
w km 0+000 – 1+300.

3 198 000
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Rozbudowa lewego
wału rzeki Wisły
Zawisełcze-Otoka
w km 17+000
– 42+300
i km 0+000 – 0+200
m. Sandomierz,
gm. Samborzec,
gm. Koprzywnica,
gm. Łoniów,
pow. Sandomierz

Wisła

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

Rozbudowa lewego
wału rzeki Wisły
w km 0+000 – 1+800
m. Sandomierz,
pow. Sandomierz

Wisła

Budowa odcinka
wału opaskowego
– dowiązanie
do wału opaskowego
wraz z zabezpieczeniem portu

Wisła

135

wał

Etap I – przywrócenie bezpiecznego wskaźnika
stateczności w km 19+506, 20+783, 21+945,
24+856 i 40+370, zabezpieczenie przed powstaniem
przebicia hydraulicznego w podłożu na zawalu
w km 17+100 poprzez naprawę zlokalizowanych
nieszczelności w przesłonie przeciwfiltracyjnej,
wykonanie pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej
w km 24+300 i 38+409 do gł. 6 m.
Etap II – rozbudowa i remont obwałowania
w km 17+000 – 42+300 i km 0+000 – 0+200.

62 730 000

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

wał

Etap I – w km 0+225 zabezpieczenie przed lokalną
powierzchniową utratą stateczności skarpy
odwodnej i odpowietrznej.
Etap II – rozbudowa i remont
obwałowania w km 0+000 – 1+800.

4 428 000

Świętokrzyski
ZMiUW
w Kielcach

wał

Działanie obejmuje budowę odcinka prawego
wału wiślanego oraz bramy powodziowej
zabezpieczającej przed zalaniem portu
w Sandomierzu

3 000 000

Realizacja części spośród przywołanych powyżej działań wpływających na zabezpieczenia Sandomierza jest przedmiotem Komponentu 3 Projektu OPDOW pn. Ochrona przeciwpowodziowa Górnej Wisły.
Bobowa
Miasto Bobowa znajduje na obszarze problemowym – Zlewnia Białej Tarnowskiej.
Dla miasta Bobowa zdiagnozowano bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego. Zagrożenie w obrębie Zlewni Białej Tarnowskiej generowane jest zarówno przez Białą
Tarnowską, jak i jej górskie dopływy. Uwarunkowania geograficzne zlewni sprzyjają
powstawaniu wezbrań. W obszarze problemowym istnieje duże ryzyko wystąpienia
powodzi opadowych rozlewnych, w środkowym i dolnym biegu Białej Tarnowskiej,
a w górskich zlewniach cząstkowych – powodzi błyskawicznych. Istnieje również ryzyko piętrzenia wód Białej w odcinku ujściowym do Dunajca. Ryzyko powodzi jest
największe na zagospodarowanych terasach zalewowych, gdzie zabudowania nie są
chronione obwałowaniami lub istniejące wały wymagają modernizacji.
Budowa i odtworzenie funkcjonalności obwałowań poprawi bierną ochronę przeciwpowodziową, redukując zalew na gęsto zagospodarowanych terenach.
W ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły rekomendowane do realizacji są przede
wszystkim wymienione w poniższych tabelach działania mające na celu ochronę miasta Bobowa.
Tabela 6 Lista działań strategicznych technicznych planowanych do realizacji w latach
2016–2021 dla obszaru dorzecza Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły, miasto Bobowa.

Zlewnia
planistyczna

Dunajca

HOT-SPOT*

Nazwa Inwestycji

Modernizacja
obwałowania
rzeki Biała Tarnowska
Zlewnia
w m. Wojnarowa,
Białej
gm. Korzenna,
Tarnowskiej
pow. nowosądecki,
woj. małopolskie.
Dł. 900 m

Inwestor

Koszt
całkowity
[PLN]

Małopolski
ZMiUW
4 000 000
w Krakowie

Koszt
I cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl
[PLN]

4 000 000

0

* HOT-SPOT – obszar problemowy o największym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na
podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespołów planistycznych zlewni.
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Tabela 7 Lista działań strategicznych nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016–2021 dla obszaru dorzecza Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły, miasto
Bobowa.

Nazwa Inwestycji

Inwestor

Koszt
całkowity
[PLN]

Koszt
I cykl
[PLN]

Koszt
kolejny
cykl
[PLN]

Dunajca

Zlewnia
Dunajca,
Zlewnia Białej
Tarnowskiej,
Zlewnia
Łososiny

Opracowania analityczne
i koncepcyjne mające na celu
przygotowanie rozwiązań
i działań do aktualizacji PZRP
obejmujące analizę przesiedleń w zlewni Dunajca

RZGW
w Krakowie,
Małopolski
ZMiUW
w Krakowie,
JST

2 500 000

2 500 000

0

Dunajca

Zlewnia
Dunajca,
Zlewnia Białej
Tarnowskiej,
Zlewnia
Łososiny

Budowa regionalnego
systemu prognozowania
powodzi w zlewni Dunajca

JST,
IMGW-PIB

4 000 000

4 000 000

0

Dunajca

Zlewnia
Dunajca,
Zlewnia Białej
Tarnowskiej,
Zlewnia
Łososiny

Przesiedlenia i zabezpieczenia
obiektów indywidualnych
w zlewni Dunajca

Skarb
Państwa

5 250 500

1 050 100

4 200 400

Dunajca

Zlewnia
Dunajca,
Zlewnia Białej
Tarnowskiej,
Zlewnia
Łososiny

Opracowania analityczne
i koncepcyjne mające na celu
przygotowanie rozwiązań
i działań do aktualizacji PZRP
obejmujące analizę przesiedleń w zlewni Dunajca

RZGW
w Krakowie,
Małopolski
ZMiUW
w Krakowie,
JST

2 500 000

2 500 000

0

Dunajca

Zlewnia Białej
Tarnowskiej

Elektroniczny System
Ochrony Przeciwpowodziowej
(ESOP) – Etap II

Powiat
Tarnowski

3 400 000

3 400 000

0

Zlewnia
planistyczna

ONNP**
i/lub nazwa
HOT-SPOT*

* HOT-SPOT – obszar problemowy o największym ryzyku powodziowym zidentyfikowany na
podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespołów planistycznych zlewni. ** ONNP – Obszar Narażony na Niebezpieczeństwo Powodzi.

Podkreślić należy, że realizacja przywołanych powyżej działań wpływających na
ograniczenie ryzyka powodziowego dla Warszawy, Wrocławia, Sandomierza i Bobowej,
w znacznej mierze jest uzależniona od dostępności środków finansowych i możliwości
ich pozyskania.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
Mariusz Gajda
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W związku z dostrzegalnym prężnym rozwojem polskiego rynku farmaceutycznego oraz potrzebą prowadzenia badań w tym obszarze zwracam się
z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy resort rozwoju i finansów złożył w latach 2011–2017 do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zawiadomienia
o nieprawidłowościach w projektach z zakresu branży farmaceutycznej dofinansowanych ze środków europejskich?
2. Jakich projektów dotyczyły zawiadomienia? Czy kwestionowane projekty były kontrolowane przez inne niż resort rozwoju i finansów lub NCBR
podmioty publiczne?
3. Czy przed złożeniem zawiadomienia do OLAF wyczerpano środki
nadzoru/kontroli dostępne w ramach instytucji krajowych? Jeśli tak, to jakie instytucje zaangażowano i jaki był rezultat przeprowadzonych przez nie
działań kontrolnych/nadzorczych?
4. Czy zawiadomienie przekazane do OLAF było konsultowane z innymi
organami lub podmiotami?
Józef Zając

Odpowiedź
Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Józefa Zająca, złożone na 45. posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca br. (przekazane za pismem Wicemarszałka Senatu
z dnia 26 lipca br., znak BPS/043-45-1183/17), w sprawie składania zawiadomień
o nieprawidłowościach w projektach z zakresu branży farmaceutycznej, dofinansowanych ze środków europejskich, uprzejmie informuję, co następuje.
Obowiązek państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), dotyczący informowania Komisji Europejskiej (KE) o nieprawidłowościach w wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) w perspektywie finansowej
2014–2020, wynika z zapisów art. 122 pkt 2 rozporządzenia PE i Rady nr 1303/20131.
Zgodnie z tym rozporządzeniem, państwa członkowskie zobowiązane są do zgłaszania
1

Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [OJ L 347, 20.12.2013,
p. 320–469].

138

45. posiedzenie Senatu w dniu 22 lipca 2017 r.

KE informacji na temat nieprawidłowości (w rozumieniu definicji z art. 2 pkt 36 rozporządzenia PE i Rady nr 1303/2013 „nieprawidłowość” oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem), które były przedmiotem „pierwszego
ustalenia administracyjnego lub sądowego”, w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia
każdego kwartału, a w szczególnych przypadkach niezwłocznie. Zgodnie z art. 2 litera
b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/19702 pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe oznacza pierwszą ocenę pisemną dokonaną przez właściwy
organ administracyjny lub sądowy, stwierdzającą, na podstawie konkretnych faktów,
istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszej zmiany lub cofnięcia tego twierdzenia w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania
administracyjnego lub sądowego. Analogiczny obowiązek ujęty był w przepisach UE
dla perspektywy finansowej 2004–2006 oraz 2007–2013. W konsekwencji, powinność
zgłaszania do KE nieprawidłowości spełniających wymogi zawarte w rozporządzeniach
UE spoczywa na wszystkich państwach członkowskich i obejmuje również przypadki,
kiedy toczące się postępowania w sprawie nie zostały jeszcze zakończone.
Głównym celem zgłoszeń nieprawidłowości, według informacji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), sprawującego w imieniu KE merytoryczny nadzór nad procesem, jest przekazywanie informacji służących do prowadzenia analiz ryzyka, monitorowania obszarów zagrożonych i bieżącego identyfikowania
sektorów, w których występuje szczególne natężenie zjawisk godzących w interesy
finansowe UE. OLAF wdrożył dedykowany system informatyczny i wydał przepisy oraz
wytyczne regulujące proces sporządzania zgłoszeń nieprawidłowości przez państwa
członkowskie. Wyniki i podsumowania tych działań zawarte są w szczególności w corocznych sprawozdaniach o ochronie interesów finansowych, które KE przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, sporządzanych na podstawie art. 325 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Proces sporządzania zgłoszenia nieprawidłowości bazuje na wynikach działań
kontrolnych lub dochodzeniowych, jest więc następstwem stwierdzenia nieprawidłowości przez właściwą instytucję. Proces ten jednak nie jest bezpośrednio powiązany
z innymi procedurami związanymi z uprzednio stwierdzonymi nieprawidłowościami,
w tym np. z procedurą odzyskiwania kwot nieprawidłowo wypłaconych. Są to dwa
niezależne systemy rządzące się swoimi zasadami, które regulują odrębne przepisy.
Przepisy krajowe stanowią, że za stwierdzenie oraz przekazanie zgłoszenia nieprawidłowości do KE w odpowiednim terminie w ramach poszczególnych programów operacyjnych odpowiedzialne są instytucje zarządzające danym programem (IZ, np. Ministerstwo Rozwoju) oraz instytucje wykonujące obowiązki z upoważnienia, co wynika
bezpośrednio z przepisów UE. Realizując powyższe zadanie instytucje te są zobowiązane do oceny, czy naruszenie prawa, stwierdzone w toku działań kontrolnych własnych lub wykryte przez inny uprawniony podmiot, stanowi nieprawidłowość w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1303/2013 i czy kwalifikuje się do zgłoszenia do
KE. Instytucje te mają więc obowiązek zgłaszać do KE wszystkie nieprawidłowości
w ramach danego programu, a w tym celu posiadać wiedzę o toczących się postępowaniach (także karnych) dotyczących projektów realizowanych w ramach tego programu, by informować o nich na bieżąco KE, stosownie do wymogów rozporządzeń UE.
W latach 2011–2017 w Polsce stwierdzono i zgłoszono około 7.000 przypadków
nieprawidłowości w rozumieniu definicji z art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.
Wśród nich mogły występować przypadki dotyczące nieprawidłowości w projektach
z zakresu branży farmaceutycznej. Na podstawie informacji dostępnych w systemie
2

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1970 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego [OJ L 293, 10.11.2015, p. 1–5].
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informatycznym KE, nie ma jednak możliwości ustalenia liczby przypadków z poszczególnych branż, gdyż baza danych, w której są przechowywane zgłoszenia, ani
przepisy KE, nie umożliwiają takiej kategoryzacji.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz uzyskane stanowisko Ministerstwa
Rozwoju, konsultowanego w zakresie oświadczenia Pana Senatora, uprzejmie informuję, że zarówno Ministerstwo Rozwoju, jak i Ministerstwo Finansów nie składały
w latach 2011–2017 do OLAF zawiadomień o nieprawidłowościach dotyczących projektów z zakresu branży farmaceutycznej, dofinansowanych ze środków europejskich.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA
ROZWOJU I FINANSÓW
Paweł Cybulski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senatora Józefa Zająca
skierowane do dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Macieja Chorowskiego
Szanowny Panie Dyrektorze!
W związku z dostrzegalnym prężnym rozwojem polskiego rynku farmaceutycznego oraz potrzebą badań w tym obszarze zwracam się z prośbą
o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jaka była skala dofinansowania projektów z branży farmaceutycznej
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2011–2017?
2. Czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju złożyło w latach 2011–2017
do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zawiadomienia o nieprawidłowościach w projektach z zakresu branży farmaceutycznej dofinansowanych ze środków europejskich? Jeśli tak, to jakich projektów
dotyczyły zawiadomienia? Czy kwestionowane projekty były kontrolowane
przez inne niż NCBR podmioty publiczne? Czy przed złożeniem zawiadomienia
do OLAF wyczerpano środki nadzoru/kontroli dostępne w ramach instytucji
krajowych? Jeśli tak, to jakie instytucje zaangażowano i jaki był rezultat przeprowadzonych przez nie działań kontrolnych/nadzorczych? Czy zawiadomienie przekazane do OLAF było konsultowane z innymi podmiotami?
Józef Zając

Stanowisko
DYREKTORA
NARODOWEGO CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Warszawa, 31.08.2017 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
zwracam się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Józefa Zająca podczas
45. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 lipca 2017 r. (BPS/043-45-1184/17). Oświadczenie Pana Senatora dotyczyło odpowiedzi na postawione w jego treści pytania dotyczące m.in. skali dofinansowania projektów z branży farmaceutycznej w latach
2011–2017 i ewentualnych zawiadomień o nieprawidłowościach składanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Prośba o przedłużenie terminu wynika z konieczności przeprowadzenia kwerendy
według wskazanych kryteriów oraz zgromadzenia dodatkowych informacji, które są
niezbędne do sformułowania szczegółowej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 30 września 2017 roku.
Z wyrazami szacunku
NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
DYREKTOR
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
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Stanowisko
DYREKTORA DZIAŁU PRAWNEGO
w NARODOWYM CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU
Warszawa, 28 września 2017 r.
Szanowny Pan
Senator Józef Zając
Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na skierowane przez Pana oświadczenie, na 45. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 lipca 2017 r., do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które
to oświadczenie zostało przekazane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu
1 sierpnia 2017 r. i dotyczyło odpowiedzi na następujące pytania:
1) Jaka była skala dofinansowania projektów z branży farmaceutycznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2011–2017?
2) Czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju złożyło w latach 2011–2017 do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zawiadomienia
o nieprawidłowościach w projektach z zakresu branży farmaceutycznej dofinansowanych ze środków europejskich? Jeśli tak, to jakich projektów dotyczyły zawiadomienia? Czy kwestionowane projekty były kontrolowane przez inne
niż NCBR podmioty publiczne? Czy przed złożeniem zawiadomienia do OLAF
wyczerpano środki nadzoru/kontroli dostępne w ramach instytucji krajowych?
Jeśli tak, to jakie instytucje zaangażowano i jaki był rezultat przeprowadzonych
przez nie działań kontrolnych/nadzorczych? Czy zawiadomienie przekazane do
OLAF było konsultowane z innymi podmiotami?
Odczytuję przedmiotowe oświadczenie w kontekście art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U.2016.1510 t.j. z dnia
2016.09.20) w brzmieniu: „Posłowie i senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków
Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i instytucji państwowych
i samorządowych informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich lub senatorskich” oraz art. 19 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie
z którym: „W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza
dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych,
z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”.
Przywołane przepisy stanowią lex specialis wobec art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym „Każdemu
przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane
dalej „prawem do informacji publicznej”.
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, ale osoba sprawująca mandat senatora ma w tym zakresie szersze uprawnienia niż pojedynczy obywatel. W doktrynie prawa podkreśla
się ponadto, że ustanowiony przez art. 19 ust. 1 dostęp posłów i senatorów do informacji i materiałów dotyczy informacji i materiałów publicznych i niepublicznych
(B. Witkowska, W sprawie udostępnienia posłowi dokumentów przetargowych przez
organ administracji samorządowej, ZP BAS 2006, nr 2, s. 166). Informacje i materiały
muszą jednak znajdować się w gestii podmiotu, do którego wystąpił poseł lub senator, bądź są prawnie zobowiązane do ich przygotowywania czy też ich gromadzenia
(A.T. Gajewska, Dostęp posła do dokumentów jednostek samorządu terytorialnego, [w:]
Status posła, cz. I, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.),
Warszawa 2007, s. 411; I. Galińska-Rączy, Uprawnienia posłów do uzyskiwania informacji, [w:] Status posła, cz. I, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja
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1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199,
ze zm.), Warszawa 2007, s. 371). Parlamentarzyści natomiast nie mogą swobodnie
dysponować tak pozyskanymi informacjami i materiałami. Powinny one bowiem pozostać w gestii posła lub senatora, gdyż, jak słusznie się zauważa w doktrynie, parlamentarzystom nie zostało przyznane prawo ich rozpowszechniania (I. Galińska-Rączy,
Interpretacja art. 19 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – upowszechnianie przez posła wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
[w:] Status posła, cz. I..., s. 366).
Uwzględniając treść przytoczonych wyżej przepisów, uprzejmie wyjaśniam
co następuje, w odniesieniu do kolejno zawartych w oświadczeniu punktów:
Ad 1
Informuję, że w latach 2011–2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało umowy o dofinansowanie projektów w zakresie branży farmaceutycznej na kwotę dofinansowania 908,7 mln złotych. Podana wartość dofinansowania dotyczy
160 projektów.
Ad 2
Procedura pod nazwą Realizacja obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania funduszy UE ze stycznia 2017 r.
D07.9060.7.2016.2017.3.ZWD (dalej „Procedura”), która odnosi się do obowiązku
zgłaszania nieprawidłowości do KE w ramach funduszy UE dla perspektyw finansowych: 2004–2006, 2007–2013 oraz 2014–2020, a także określa zasady realizacji
tego obowiązku przez właściwe instytucje krajowe w pkt 6.1. stanowi, iż proces powiadamiania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w funduszach UE odbywa
się za pomocą dedykowanego systemu informatycznego IMS, udostępnionego państwom członkowskim przez Komisję Europejską (dalej: KE) (OLAF). Europejski Urząd
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (dalej „OLAF”), jako administrator systemu
IMS, decyduje o sposobie i zakresie informowania o nieprawidłowościach oraz nadaje
uprawnienia użytkownikom systemu.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju złożyło w latach 2011–2017 do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych trzy zgłoszenia o nieprawidłowościach w projektach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z zakresu branży farmaceutycznej dofinansowanych ze środków europejskich, zgodnie z procedurą „Realizacja obowiązku
informowania OLAF (KE) o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania funduszy UE” ustanowionej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania
Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej z ramienia Ministerstwa Finansów. Zgłoszenia o stwierdzonych nieprawidłowościach zostały przekazane za pośrednictwem systemu IMS (Irregularity Management
System) uruchomionego przez KE na platformie AFIS w celu umożliwienia państwom
członkowskim wywiązywania się z obowiązku informowania o nieprawidłowościach.
NCBR stwierdzając nieprawidłowości w projektach postępował w myśl definicji przyjętej w ww. procedurze, która stanowi, iż zgłoszeniu do KE podlegają nieprawidłowości, które były przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego,
w przypadku gdy wkład funduszy UE w kwocie nieprawidłowości przekracza próg
10 tys. euro oraz przypadki szczególne.
Zgłoszenia o nieprawidłowościach stwierdzonych przez NCBR dotyczyły następujących projektów:
1) nr: POIG.01.04.00-14-213/12 pn.: „Nowy lek dojelitowy zwalczający efekty
uboczne opioidów”, beneficjent: Instytut Homeostazy sp. z o.o.;
2) nr: POIG.01.04.00-14-063/12 pn.: „Projekt rozwoju innowacyjnego leku zawierającego połączenie substancji czynnych działających antagonistycznie w stosunku do receptora H1”, beneficjent: Accupharma sp. z o.o.;
3) nr: POIG.01.01.02-00-007/08 pn.: „Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi
i zwierząt”, beneficjent: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.
Odnośnie do projektu 1, o numerze: POIG.01.04.00-14-213/12, z posiadanych przez
NCBR informacji wynika, że projekt nie był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne.
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W przypadku projektu 2, o numerze: POIG.01.04.00-14-063/12 z posiadanych
przez NCBR informacji wynika, że projekt nie był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne. Przed złożeniem zawiadomienia do OLAF, NCBR wyczerpał środki kontroli
dostępne w ramach instytucji krajowych, tj. zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu przeprowadził doraźną kontrolę, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania przez Beneficjenta zasady konkurencyjności.
Kontrola została przeprowadzona przez NCBR przy udziale ekspertów spółki PWC
Polska sp. z o.o.
Jeśli chodzi o projekt 3, o numerze: POIG.01.01.02-00-007/08, to był on objęty kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej, której wyniki stanowiły podstawę do stwierdzenia i zgłoszenia do OLAF nieprawidłowości w zakresie braku stosowania zasady
konkurencyjności w przypadku zamówień publicznych udzielanych poniżej progów
ustawowych. W wykrytych przypadkach naruszeń beneficjent przeprowadził wybór
wykonawców z pominięciem procedur określonych w umowie o dofinansowanie.
Wszystkie zgłoszenia o nieprawidłowościach stwierdzonych na poziomie Instytucji
Pośredniczącej (NCBR), zgodnie z Procedurą, były przekazane do Instytucji Raportującej drugiego stopnia, czyli Ministerstwa Rozwoju, która dokonała weryfikacji zgłoszeń
nieprawidłowości przekazywanych przez NCBR, a następnie przekazała je do Ministerstwa Finansów, które przesłało raporty o nieprawidłowościach do OLAF.
NCBR przed przekazaniem zgłoszenia o nieprawidłowościach do OLAF za pośrednictwem systemu IMS, każdorazowo dokonuje szczegółowej analizy konkretnego naruszenia na gruncie przepisów karnych, administracyjnych, prawa Unii Europejskiej,
a także zasad udzielania zamówień publicznych czy wynikających z umowy o dofinansowanie, i podejmuje odpowiednie środki nadzoru/kontroli, w tym te pozostające
w kompetencjach innych instytucji krajowych.
W projektach z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektach
z zakresu Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój nie zgłaszano zawiadomień o nieprawidłowościach.
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