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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o weryfikację przepisów dotyczących nałożenia obowiązku odśnieżania chodników położonych
wzdłuż nieruchomości przez ich właścicieli.
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na właścicieli nieruchomości (i inne ustawowo określone podmioty) obowiązek odśnieżania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Konsekwencje nieuprzątnięcia są często bardzo dotkliwe.
Szczególnym problemem jest wywiązywanie się z tego obowiązku przez
osoby starsze, chore czy niepełnosprawne. Często osoby te słyszą, że jeżeli
nie są w stanie same odśnieżyć, to powinny zatrudnić firmę lub osobę, która
wykona tę czynność. Rozwiązanie to niestety łączy się z dodatkowymi kosztami. Bardzo często osoby, o których tu mowa, mają niewielką emeryturę,
rentę czy inne świadczenia i jest to dla nich duży wydatek. Pamiętać należy,
że dodatkowe koszty to np. posypywanie chodników.
Co prawda Trybunał Konstytucyjny, badając zgodność z konstytucją
niektórych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w tym m.in. artykułu nakładającego na właścicieli obowiązek uprzątnięcia
błota czy śniegu, nie dopatrzył się takiej sprzeczności, wskazując m.in. na
to, że z prawa własności wynikają określone obowiązki społeczne. Niemniej
jednak należałoby wziąć pod uwagę właśnie osoby starsze czy niepełnosprawne, dla których jest to bardzo uciążliwe.
W związku z przedstawioną tu kwestią proszę o ustosunkowanie się do
tej sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy możliwe
jest podjęcie prac mających na celu zwolnienie ludzi starszych i niepełnosprawnych z obowiązku odśnieżania lub wprowadzenie możliwości umorzenia albo zwolnienia z opłat za realizację tej czynności w przypadku, gdy
obowiązek ten przejmuje gmina (art. 6a ustawy)? Działania w tym zakresie
uważam za ważne i umotywowane.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
MINISTRA
INWESTYCJI I ROZWOJU
Warszawa, 12 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie senatora Roberta Dowhana złożone podczas
55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 r., przekazane przy piśmie z dnia
2 lutego br., znak: BPS/043-55-1486/18, w sprawie przepisów dotyczących nałożenia
obowiązku odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości przez ich właścicieli uprzejmie informuję, co następuje.
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Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) nakłada na właścicieli
nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszego i położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Zatem obowiązek utrzymania czystości chodnika
będzie należał do właściciela nieruchomości jedynie wtedy, kiedy chodnik będzie się
stykał z granicą nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomość będzie oddzielona
od chodnika pasem gruntu czy też pasem zieleni niebędącym przedmiotem prawa
własności właściciela tejże nieruchomości, wówczas obowiązek oczyszczania takiego chodnika będzie spoczywał na właścicielu tj. zarządcy, użytkowniku lub innym
podmiocie władającym tym pasem gruntu czy zieleni, który bezpośrednio przylega do
chodnika.
Ponadto, obowiązek ten nie dotyczy chodników, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych – wtedy uprzątnięcie i pozbycie się zanieczyszczeń należy do podmiotu pobierającego opłaty z tego tytułu, a więc
w myśl ust. 4 pkt 3 i ust. 5 ww. artykułu odpowiednio do zarządu drogi lub gminy.
Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2, pozbycie się błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, należy do zarządu drogi.
Obowiązek właściciela nieruchomości został zatem dwojako ograniczony:
– przez wyraźne wskazanie, że chodnik to tylko taka część drogi przeznaczona dla
ruchu pieszych, która jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
– przez wyłączenie obowiązku uprzątania chodnika, na którym dopuszczono płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Odnosząc się do kwestii praktycznego wykonania tego obowiązku przez właściciela
nieruchomości należy nadmienić, że z brzmienia przepisu nie wynika, że właściciel
nieruchomości jest obowiązany do osobistego odśnieżania chodnika. W związku z powyższym, rozumiejąc i mając na uwadze różne sytuacje życiowe należy wskazać, że
poza powierzeniem ich wykonania w drodze umowy cywilnoprawnej innej osobie, wykonanie tych prac można zorganizować np. w ramach wzajemnej pomocy sąsiedzkiej
czy rodzinnej.
Wskazać jednocześnie należy, że obowiązek uprzątnięcia przyległych chodników
dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Norma zawarta w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy nie jest
adresowana do „obywateli” w ogólności, lecz do „właścicieli nieruchomości”, a więc do
wszystkich podmiotów posiadających własność nieruchomości lub nią władających,
niezależnie od tego czy są to osoby fizyczne, czy inne podmioty.
Jak z powyższego wynika obowiązek odśnieżania przyległych chodników dotyczy zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych, urzędów, przedsiębiorstw i innych instytucji. Mieszkańcy
budynków wielorodzinnych obowiązek ten realizują poprzez wnoszenie opłat na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, obejmujących m.in. koszty sprzątania chodnika.
Prawo traktuje wszystkie podmioty jednakowo. Ustawodawca nakładając omawiany obowiązek na właścicieli nieruchomości uznał, że jest to najbardziej efektywny
sposób dla zapewnienia utrzymania chodników w czystości.
Należy mieć również na uwadze, że proponowane w oświadczeniu rozwiązania,
w przypadku ich ewentualnego wdrożenia, wymagały będą zagwarantowania gminom
koniecznych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w postaci zwiększenia
dochodów własnych gminy lub subwencji.
Niezależnie od powyższego informuję, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podjęło prace dotyczące opracowania mieszkaniowej polityki senioralnej, mającej na celu
stworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom starszym. Prace resor-
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tu w ww. zakresie koncentrują się obecnie na zdiagnozowaniu potrzeb mieszkaniowych seniorów. W tym celu przedstawiciele ministerstwa uczestniczą w spotkaniach
i konferencjach poświęconych tematyce polityki senioralnej. Ministerstwo zleciło także wykonanie ekspertyzy dotyczącej zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz
wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego.
Wnioski i rekomendacje ekspertów poddawane są obecnie analizie. Efektem podjętych
prac będzie stworzenie szczegółowych działań i instrumentów dotyczących mieszkaniowej polityki senioralnej. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym wnioski w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Ministrów jeszcze w tym roku.
Ponadto, Ministerstwo pracuje nad programem Przyjazna Polska – Dostępność
Plus. Celem projektowanych rozwiązań będzie podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia dla osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami mobilności i percepcji, osób
z wózkiem dziecięcym. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej,
produktów i usług, przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
W ramach wyżej wymienionych prac, również o charakterze międzyresortowym,
analizowane będą różne aspekty dotyczące szczególnych potrzeb m.in. osób starszych.
Tym samym, przedstawiony przez senatora problem będzie mógł być przedmiotem dodatkowych analiz.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Artur Soboń
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Roberta Dowhana
skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie zwiększenia
poziomu dotacji dla gmin przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi programu „500 +”.
W przekonaniu lubuskich samorządowców wysokość dofinansowania
obsługi programu jest niewystarczająca. W przypadku wielu gmin koszty
przekraczają 1,5% dotacji otrzymanej na wypłatę świadczeń, a wielkość
przekroczenia jest często uzależniona od wielkości gminy. Poziom przekroczenia jest różny w zależności od wielkości jednostki samorządu terytorialnego. W większości przypadków środki przyznane na obsługę wystarczają
tylko na wynagrodzenia pracowników. Taka sytuacja powoduje, że gminy
zmuszone są do dofinansowania z budżetów własnych zadania zleconego.
Jednostka samorządowa winna otrzymać z budżetu państwa dotacje celowe
w wysokości zapewniającej możliwość realizacji zadania zleconego.
Wobec powyższego zasadne jest dostosowanie wysokości dotacji celowej dla gmin na pokrycie kosztów obsługi programu „500 +” do wysokości
rzeczywistych kosztów ponoszonych na tę obsługę, w szczególności poprzez
zwiększenie aktualnego współczynnika dotacji celowej oraz dywersyfikacji
jego wysokości w zależności od wielkości jednostki samorządu terytorialnego. Działania w tym zakresie uważam za ważne i umotywowane.
Z poważaniem
Robert Dowhan

Odpowiedź
Warszawa, 22 lutego 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 2 lutego br., znak: BPS/043-55-1487/18, dotyczące oświadczenia senatora Roberta Dowhana, złożonego podczas
55. posiedzenia Senatu RP, w sprawie zwiększenia poziomu dotacji dla gmin przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi Programu „Rodzina 500plus”, uprzejmie wyjaśniam.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi obecnie prac dotyczących podwyższenia wskaźnika odpisu na koszty obsługi świadczenia wychowawczego.
Jednocześnie należy przypomnieć, że przygotowując ustawę o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, realizującą Program „Rodzina 500plus”, przyjęto, że niezbędne jest zapewnienie gminom (będącym realizatorami świadczenia wychowawczego)
odpowiedniego poziomu finansowania obsługi tego Programu. Było to tym bardziej
istotne, gdyż realizacja świadczenia wychowawczego to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W wyniku konsultacji projektu ww. ustawy, także z przedstawicielami samorządów, przyjęto, że w 2016 r. wskaźnik przysługującego gminom odpisu
na koszty obsługi świadczenia wychowawczego to 2% otrzymanej dotacji na zadanie,
zaś od 1 stycznia 2017 r. jego wartość to 1,5% otrzymanej dotacji. Wyższy udział kosz-
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tów obsługi w dotacji w 2016 r. wynikał m.in. z przekazania środków na wdrożenie
i przygotowanie gmin do realizacji świadczeń wychowawczych. Przy czym, pomimo
zmniejszenia 0,5 pkt. proc. od 2017 r. wskaźnika stanowiącego podstawę do ustalania
środków na koszty obsługi świadczenia wychowawczego, bezwzględna kwota środków
przysługujących na ten cel nie uległa zasadniczym zmianom, ze względu na już całoroczne obowiązywanie Programu.
Warto wspomnieć, że w 2016 r. gminy nie wykorzystały całej puli przysługujących
im z budżetu państwa środków na obsługę świadczenia wychowawczego. Z kwoty
zagwarantowanego na ww. cel odpisu z budżetu państwa wynoszącej 349,4 mln zł
samorządy wydatkowały 315,6 mln zł (tj. 90,4%).
Należy również zauważyć, że procedura prowadzenia postępowań w sprawach
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest zdecydowanie prostsza,
a w konsekwencji istotnie mniej kosztochłonna, niż procedura ustalania prawa do
innych świadczeń na rzecz rodziny (np. świadczeń rodzinnych), biorąc pod uwagę
fakt, że nie jest przeprowadzany test dochodowy w przypadku rodzin wnioskujących
o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci.
Trzeba też wspomnieć, że realizacja świadczeń wychowawczych wspierana jest
przez dedykowane oprogramowanie do realizacji świadczeń, zaś wiele niezbędnych
danych niezbędnych do ustalenia prawa do tych świadczeń pozyskiwanych jest bezpośrednio z innych rejestrów lub też weryfikowanych z wykorzystaniem tych rejestrów.
Fakt ten w połączeniu ze znaczną ilością wniosków wpływających drogą elektroniczną
(24% ogółu wniosków), kiedy to nie ma konieczności ręcznego wprowadzania wniosku
do systemu teleinformatycznego do obsługi świadczenia wychowawczego, daje dodatkową znaczną oszczędność czasu, a co za tym idzie niższą kosztochłonność realizacji
Programu „Rodzina 500plus”.
Resort rodziny monitoruje funkcjonowanie Programu „Rodzina 500plus” poprzez
sprawozdawczość rzeczowo-finansową z jego realizacji. Dane te są przekazywane
przez gminy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem
wojewodów. Przekazane ostatecznie dane za 2017 r. o realizacji ww. Programu, w tym
również w zakresie wydatków związanych z obsługą świadczenia wychowawczego, zostaną poddane wnikliwej analizie.
Ponadto kwestia kosztów obsługi świadczenia wychowawczego będzie przedmiotem tegorocznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli w ramach postępowania P/18/065
Realizacja Programu „Rodzina 500plus”. Wyniki tej kontroli, jak też analizy danych
na temat ponoszonych przez gminy wydatków na koszty obsługi Programu „Rodzina
500plus” stanowić będą podstawę formułowania wniosków w tym zakresie.
Z poważaniem
Elżbieta Rafalska
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Oświadczenie senatora Jana Hamerskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego w Limanowej zgłosiła się pani M.M. (zamieszkała: …), córka J.M., z prośbą o interwencję w sprawie jej sytuacji życiowej
oraz wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w L.
II Wydział Karny – sygn. akt II K 78/17. Wyrok w sprawie karnej dotyczył
systematycznego dręczenia i znęcania się nad rodziną M. Jak twierdzi zainteresowana, znęcanie się miało miejsce przez wiele ostatnich lat.
Zainteresowana twierdzi, że opieka społeczna w D. (gmina D., powiat …)
posiada komplet dokumentów dotyczących sprawy, które mogą służyć jako
podstawa do dalszego procedowania w instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Pokrzywdzona M.M. opowiadała, że ostatnia awantura, jaką wszczął jej
ojciec, miała miejsce w Wigilię 2017 r. i polegała na psychicznym znęcaniu
się nad rodziną M. przez ojca rodziny J.M.
Rodzina M. składa się z matki, pięciu niepełnoletnich córek, pełnoletniej M. (zainteresowanej) oraz pełnoletniego syna P. i ojca J.
Wśród innych przypadków, które opisuje pokrzywdzona, jest sytuacja,
która miała miejsce we wrześniu 2015 r., kiedy to matka rodziny B.M., jak
twierdzi jej córka M., została pobita przez ojca. Podczas awantury uciekająca matka wyskoczyła z okna znajdującego się na pierwszym piętrze domu
jednorodzinnego, a upadając na ziemię, złamała rękę w trzech miejscach
(dokumenty z hospitalizacji znajdują się w Szpitalu Powiatowym w L.).
Należy zauważyć, że w wyroku z dnia 13 kwietnia 2015 r. nie uwzględniono faktu, że J.M., jak twierdzi zainteresowana, w przeszłości odbywał
leczenie psychiatryczne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie (adres: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków).
Zainteresowana twierdzi także, że w późniejszym okresie jej ojciec przebywał pod opieką lekarza psychiatry.
Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że kilka lat wcześniej siostra zainteresowanej, A.M., obecnie 16-latka, miała przeszczep wątroby. Na przeszczep ten, jak twierdzi zainteresowana, nie chciał się zgodzić ojciec J.M.
W całej sprawie zastanawia to, że mimo istnienia prawomocnego wyroku J.M., jak twierdzi zainteresowana, nie zostały odebrane prawa rodzicielskie. Odebranie ojcu praw rodzicielskich umożliwiłoby wyprowadzkę małoletnich dzieci pozostających pod opieką matki z domu w C. do ośrodka opieki
zajmującego się tego typu rodzinami. Właścicielem domu w C., jak twierdzi
zainteresowana, jest ojciec J.M.
W całej sytuacji należy również uwzględnić fakt, że J.M., pomimo posiadania wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w zawodzie stolarza, nigdzie nie pracuje.
Być może należałoby przeanalizować postawę kuratora sądowego i zakresu czynności kuratorskich, jakie powinien podjąć z urzędu w zaistniałej
sytuacji.
Ponieważ upłynął termin na odwołanie od wyroku, zwracam się z pytaniem, czy jest możliwe, aby sekcja kontroli orzeczeń przy Ministerstwie
Sprawiedliwości ponownie przeanalizowała całość sprawy.
Z wyrazami szacunku
Jan Hamerski
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 20.03.2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Hamerskiego złożone podczas
55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 stycznia 2018 r., dotyczące sprawy opiekuńczej rodziny Państwa M., uprzejmie informuję.
Prawo wyposaża władzę sądowniczą w ustawowe instrumenty kontroli nad wypełnianiem przez rodziców władzy rodzicielskiej, zatem sąd może i powinien ingerować
w jej wykonywanie, jeśli spełnione zostaną ustawowe przesłanki. Sąd opiekuńczy,
jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, wydaje odpowiednie zarządzenia, w szczególności
może ustanowić nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej
przez rodziców lub umieścić dziecko poza rodziną (art. 109 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682). Sąd opiekuńczy może wydać każde zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro
dziecka, a więc – jakiego wymaga troska o prawidłowy duchowy, psychiczny i fizyczny
rozwój dziecka.
Sytuacja rodziny J.M. i B.M. od 2003 r. pozostaje w zainteresowaniu Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w L.
Od grudnia 2003 r. Państwo M. mieli ograniczoną władzę rodzicielską nad piątką,
wówczas małoletnich, dzieci – przez poddanie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Rodzice zostali również zobowiązani do kontynuowania
starań mających na celu dokonanie przeszczepu wątroby u jednej z córek. W 2011 r.
Sąd Rejonowy w L. ograniczył władzę rodzicielską Państwa M. nad dwójką kolejnych
małoletnich dzieci. W 2012 r. zobowiązał ich do współpracy z asystentem rodziny.
Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez Państwa M. cały czas poddawany
jest kontroli ze strony służby kuratorskiej oraz sądu rodzinnego. Sąd Rejonowy w L.
współpracuje w sposób stały w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w D., który
wykonuje postanowienie sądu zobowiązujące Państwa M. do współpracy z asystentem
rodziny. Sąd współpracuje również z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w D. Dodać należy, że po osadzeniu Pana J.M. w areszcie
śledczym w związku z toczącym się postępowaniem karnym o znęcanie się nad rodziną, Zespół ten podjął działania pomocowe dla rodziny Państwa M. Po opuszczeniu
zakładu karnego przez Pana J.M. kontynuowano pracę z asystentem rodziny.
Mimo podjętych dotychczas oddziaływań sytuacja w rodzinie Państwa M. nie uległa poprawie. W związku z powyższym w lutym 2018 r. Sąd Rejonowy w L. wszczął
z urzędu postępowanie opiekuńcze o zmianę zarządzeń opiekuńczych odnośnie do
pięciu małoletnich córek. Rozprawa została wyznaczona na dzień 18 kwietnia 2018 r.
W trakcie postępowania sąd będzie ustalał czy i jaki zakres ingerencji w funkcjonowanie rodziny jest konieczny i optymalny, kierując się najważniejszą przesłanką
prawa rodzinnego, jaką jest dobro dziecka, nie wykluczając wskazanego przez Pana
w oświadczeniu pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej. Rolą sądu orzekającego jest
bowiem ukształtowanie w sposób optymalny dla dzieci kwestii dotyczących ich sytuacji opiekuńczo-wychowawczej.
Podjęte przez Prezesa Sądu Rejonowego w L. czynności wynikające ze sprawowanego przez niego wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów
powszechnych (art. 37b §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 23, ze zm. – dalej: u.s.p.), nie dały podstaw do
korzystania na obecnym etapie z uprawnień nadzorczych.
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Zauważyć należy, że do skorzystania przez Panią B.M. i jej małoletnie dzieci z prawa do wyprowadzenia się do ośrodka przeznaczonego dla osób dotkniętych przemocą
nie jest niezbędne uzyskanie orzeczenia sądu rodzinnego o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jej męża. Z informacji uzyskanych od Prezesa Sądu Rejonowego w L. wynika,
że Pani B.M. może już teraz liczyć w tym zakresie na wsparcie instytucji świadczącej
taką pomoc.
Ponadto uprzejmie informuję, że w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości udzielana jest pomoc
osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich bliskim. Osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy powinna się udać do organizacji pozarządowej, która otrzymała
na ten cel dotacje Ministra Sprawiedliwości i uprawdopodobnić, że na jej szkodę popełniono przestępstwo.
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje na pomoc pokrzywdzonym i ich najbliższym na rok 2018 zamieszczony został na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „Fundusz Sprawiedliwości” i następnie w zakładce „pomoc pokrzywdzonym”.
Na marginesie uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych określa jednoznacznie zakres nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów.
Nadzór ten obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanie
czynności niezbędnych ze względu na wystąpienie uchybień w działalności administracyjnej sądów, a także czynności koniecznych do wykonywania zadań związanych
z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka, w zakresie spraw dotyczących działalności sądów (art. 37f §1 i 2 u.s.p.).
Minister Sprawiedliwości, w ramach działalności nadzorczej, nie ma uprawnień do
przeglądania akt sprawy, a tym samym dokonywania analizy zgromadzonego w nich
materiału dowodowego. Nie ma też kompetencji do podejmowania czynności nadzorczych w indywidualnych sprawach.
Z poważaniem
Łukasz Piebiak
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Oświadczenie senatora Jana Hamerskiego
skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Do biura senatorskiego zgłaszają się właściciele nowych samochodów
osobowych, którzy wykorzystują paliwo LPG do napędu swoich aut. Po przejechaniu około 60–80 tysięcy km w samochodach dochodzi o awarii wtryskiwaczy gazu. Mechanicy, którzy wymieniają wtryskiwacze na nowe, na
pytanie użytkowników, jaki jest powód zużycia wtryskiwacza, odpowiadają, że jednym z powodów ich szybszego zużycia są zanieczyszczenia, w tym
węgiel i mazut, które zawarte są w LPG i skracają żywotność wtryskiwacza,
a także wpływają negatywnie na reduktor w układzie zasilania samochodu.
Do biura senatorskiego jeden z petentów dostarczył zużyty wtryskiwacz i filcową membranę reduktora gazu instalacji LPG. Filcowa membrana
nie jest filtrem w instalacji. Jak twierdzi zainteresowany, po przejechaniu
ok. 30 tysięcy km, ze względu na duże uwęglenie gazu napędowego, nowe
elementy czynne reduktora musiały zostać wymienione, a wnętrze reduktora
poddano czyszczeniu z zabrudzeń grafitem i mazutem.
Dodatkowo pracownicy biura poddali otrzymany od zainteresowanego
wtryskiwacz małemu eksperymentowi, umieszczając go na kilka sekund
w myjce ultradźwiękowej z roztworem izopropanolu. Po chwili pracy myjki
okazało się, że we wnętrzu małego przecież wtryskiwacza (wnętrze wtryskiwacza jest mniejsze niż mały palec) znajdują się duże ilości węgla (grafitu),
drobiny oleju i inne substancje. Na załączonym filmie można zaobserwować,
jak przenoszą się one do preparatu czyszczącego myjki w postaci smug
i czarnych kropek. Wydaje się, co można zauważyć na załączonym filmie, że
LPG zawiera duże ilości cząsteczek grafitu i innych substancji, które po spaleniu w cylindrach silników wykorzystujących to paliwo powodują zwiększoną emisję CO i CO2 oraz innych gazów do atmosfery.
Wobec tego powstaje pytanie: czy gazy propan i butan, zanim napełnione zostaną nimi butle w samochodach, mogłyby zostać całkowicie oczyszczone? Wydaje się, że zmniejszenie ilości grafitu i mazutu jako składników LPG
miałoby korzystny wpływ na stan techniczny pojazdów, w szczególności żywotność katalizatorów, reduktorów i wtryskiwaczy.
Wobec tego, w trosce o ochronę środowiska, uprzejmie pytam.
1. Czy możliwe jest całkowite oczyszczenie propanu i butanu służących
do napędu samochodów z instalacją LPG, zanim trafią do zbiorników na
stacjach paliw?
2. Jakie inne substancje chemiczne oprócz propanu i butanu zawiera
LPG sprzedawany na stacjach paliw i w jakich ilościach przypadają one na
1 m3 sprzedawanego gazu?
3. Czy pod względem zanieczyszczeń chemicznych, w tym ilości węgla
i mazutu, skład LPG na stacjach benzynowych jest na bieżąco i systematycznie monitorowany?
Z wyrazami szacunku
Jan Hamerski
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Stanowisko
MINISTRA ŚRODOWISKA
Warszawa, 4 lutego 2018 r.
Pan
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii
Szanowny Panie Ministrze,
w załączeniu przekazuję wg kompetencji tekst oświadczenia złożonego przez senatora Jana Hamerskiego podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 r.
Z poważaniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Paweł Sałek

Stanowisko
MINISTRA ENERGII
Warszawa, 28 lutego 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z otrzymaniem przez Ministerstwo Energii w dniu 15 lutego 2018 r.
oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Jana Hamerskiego na 55. posiedzeniu
Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r., BPS/043-55-1489/18, dotyczącego jakości paliwa
LPG dostępnego na stacjach paliwowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 30 marca 2018 r.
Prośbę swoją motywuję koniecznością pozyskania informacji, niezbędnych do
udzielenia odpowiedzi na powyższe oświadczenie, z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz z Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ENERGII
Andrzej Piotrowski
Podsekretarz Stanu
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Odpowiedź
MINISTRA ENERGII
Warszawa, 27 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Hamerskiego na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r., BPS/043-55-1489/18,
dotyczące jakości gazu skroplonego (LPG) dostępnego na stacjach paliwowych.
Na wstępie uprzejmie informuję, iż z informacji pozyskanych od Instytutu Nafty
i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że ani węgiel ani mazut nie są
składnikami gazu skroplonego (LPG), nie występują w procesie jego produkcji i nie
mogą stanowić jego zanieczyszczeń. „Czarne stałe osady” powodujące awarie wtryskiwaczy oraz pojawiające się w układzie dolotowym silnika „lepkie osady” pochodzą od
innych zanieczyszczeń gazu skroplonego (LPG). Zdaniem INiG – PIB powyższe osady
są przyczyną awarii silników i układów zasilania zarówno samochodów jak i innych
pojazdów np. wózków widłowych zasilanych tym paliwem.
Jednocześnie informuję, że rodzaj i charakter zanieczyszczeń znajdujących się
w gazie skroplonym (LPG) zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest pochodzenie
paliwa – w zależności od tego czy pozyskiwane jest z rafinerii nafty, czy z kopalni gazu
ziemnego, będzie zawierało zanieczyszczenia charakterystyczne dla danego miejsca.
W przypadku, gdy komponenty gazu skroplonego (LPG) będą pochodziły z innych źródeł np. z zakładów chemicznych, mogą zawierać zanieczyszczenia charakterystyczne
dla danego procesu chemicznego (np. inne niewęglowodorowe związki chemiczne).
Kolejną przyczyną powstawania osadów mogą być np. zanieczyszczenia występujące
w systemie dystrybucji.
Należy podkreślić, że właściciele instalacji gazowych powinni dokonywać okresowych badań i konserwacji instalacji zgodnie z zaleceniami warsztatów instalacyjnych.
Gaz skroplony (LPG) sprzedawany na stacjach jest z reguły produktem bez specjalnych dodatków czyszczących, jak ma to miejsce w przypadku paliw tradycyjnych.
Eksperci z branży zalecają regularne czyszczenie instalacji (np. co 20 tys. km), co
zasadniczo eliminuje możliwość powstawania wszelkich osadów w instalacji.
Odnosząc się do kwestii składu gazu skroplonego (LPG) sprzedawanego na stacjach paliw uprzejmie informuję, że w skład powyższego paliwa oprócz propanu i butanu wchodzi: metan, etan, eten, propen, izobutan, 1-buten, izobuten, cis-2-buten,
trans-2-buten, 1,2-butadien, 1,3-butadien, pentan, izopentan, 1-penten.
Ponadto uprzejmie informuję, że gaz skroplony (LPG), który sprzedawany jest na
stacjach paliw powinien spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540). Spełnianie wymagań jakościowych
określonych w ww. rozporządzeniu jest kontrolowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427).
Zgodnie z przepisami powyższej ustawy UOKiK kontroluje losowo wybrane podmioty
oraz podmioty, w stosunku do których uzyskano informacje o niewłaściwej jakości
paliw lub zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw.
W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników kontroli jakości gazu skroplonego (LPG) UOKiK kieruje zawiadomienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz do właściwych miejscowo prokuratur, Naczelników Urzędów Celnych i Urzędów
Kontroli Skarbowej. Sankcją, w przypadku stwierdzenia paliwa niewłaściwej jakości,
może być: kara pieniężna, kara pozbawienia wolności, cofnięcie udzielonej koncesji
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lub zmiana jej zakresu, obowiązek uiszczenia przez kontrolowanego kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań.
Z Rocznego zbiorczego raportu dla Rady Ministrów dotyczącego jakości paliw
w 2016 r., sporządzonego przez UOKiK, wynika, że w 2016 r. skontrolowano:
1) 479 stacji, w których sprzedawany był gaz skroplony (LPG) – 9 z 479 pobranych
próbek paliwa nie spełniało wymagań jakościowych;
2) 6 hurtowni, w których sprzedawany był gaz skroplony (LPG) – 2 z 6 pobranych
próbek paliwa nie spełniały wymagań jakościowych;
3) 6 przedsiębiorców wytwarzających i magazynujących gaz skroplony (LPG) –
6 z 6 pobranych próbek spełniały wymagania jakościowe.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ENERGII
Michał Kurtyka
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego
skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele podatników
rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Moi rozmówcy
wskazali problem, jaki stwarza opłata recyklingowa.
Zgodnie z przepisami opłata pobierana przy sprzedaży foliowych toreb
staje się przychodem. Komplikuje to korektę, bo w rozliczeniu ryczałtowym
nie przewiduje się obniżenia przychodu. Dodatkowo ta grupa podatników
nie wykazuje kosztów.
W związku z tym proszę o informację, czy jest rozważane doprecyzowanie przepisów.
Jan Maria Jackowski

Odpowiedź
Warszawa, 2 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na przysłane przy piśmie z dnia 2 lutego 2018 r. Nr BPS/043-55-1490/18 oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego podczas
55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 stycznia 2018 r. w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie rozliczania opłaty recyklingowej pobieranej
przy sprzedaży lekkich toreb foliowych przez podatników płacących podatek w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uprzejmie informuję.
Ustawą z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056),
od 1 stycznia 2018 r. został wprowadzony obowiązek pobierania przez przedsiębiorcę
prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane
lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów
oferowanych w tej jednostce, opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na
zakupy z tworzywa sztucznego.
Na podstawie art. 40c znowelizowanej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym,
w którym została pobrana.
Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, z chwilą
pobrania opłata recyklingowa zaliczana jest do przychodów przedsiębiorcy (art. 14
ust. 2 pkt 18 ustawy PIT). Natomiast w momencie jej wniesienia uznawana jest za
koszt uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1aa ustawy PIT).
Dla podatników rozliczających podatek z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
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osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm.), opłata
recyklingowa stanowi przychód do opodatkowania. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie są uwzględniane
koszty uzyskania przychodów.
W konsekwencji podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
z chwilą wniesienia tej opłaty, aby zachować neutralność tej opłaty dla celów podatkowych, mają prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych o kwotę wniesionej opłaty recyklingowej.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Paweł Gruza
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
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Oświadczenie senator Marii Koc
skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej
Szanowna Pani Minister!
Podczas dyżuru parlamentarnego do mojego biura senatorskiego w Węgrowie zgłosił się poważny przedsiębiorca z terenu naszego województwa,
prosząc o rozwianie wątpliwości powstałych w wyniku planowanej transakcji.
Zainteresowany jest właścicielem dwóch nieruchomości (dla jednej z nieruchomości jest współwłaścicielem w udziale 1/2 części nieruchomości) zabudowanych następującymi budynkami: dwoma budynkami biurowo-handlowymi, budynkiem byłej świetlicy obecnie wykorzystywanym jako sklep,
budynkiem hotelu oraz dobudowanym do niego budynkiem przedszkola (dalej: „nieruchomości”). W odniesieniu do nieruchomości nie występują ograniczenia w rozporządzaniu z wyjątkiem służebności gruntowej, która obciąża
jedną z nich, oraz prawa pierwokupu w odniesieniu do jednego z lokali położonych w budynku posadowionym na nieruchomościach.
Nieruchomości te, wraz z przynależnymi do nich ruchomościami, były
dotychczas wykorzystywane przez zainteresowanego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu/dzierżawy powierzchni użytkowych oraz działalności hotelarskiej.
W związku z planowanym zakończeniem działalności gospodarczej
zainteresowany podjął kroki zmierzające do stopniowego jej wygaszenia
(m.in. rozwiązał stosunek pracy z pracownikami zatrudnionymi do obsługi
posadowionego na jednej z nieruchomości hotelu). Równocześnie zainteresowany podjął działania zmierzające do zbycia wykorzystywanych w działalności składników majątku. W ramach tych działań udało mu się znaleźć
potencjalnego nabywcę tych składników majątku, tj. wnioskodawcę.
Strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży, na mocy której zainteresowany zobowiązał się, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych
w umowie, do zbycia wnioskodawcy nieruchomości wraz z przynależnymi
do nich ruchomościami. Zgodnie z przedstawionym wykazem, przedmiotem
zbycia będzie, obok nieruchomości, ich wyposażenie, w tym środki trwałe,
takie jak suszarka czołowa, kocioł grzewczy czy też ekspres ciśnieniowy.
Przedmiotem nabycia nie będą jednak wartości niematerialne związane
z prowadzoną przez zainteresowanego działalnością ani prawa czy zobowiązania inne niż te, które z mocy prawa przechodzą na nabywcę nieruchomości. W szczególności nie dojdzie do nabycia:
— firmy zainteresowanego,
— know-how związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,
— praw autorskich i pokrewnych do utworów wykorzystywanych przez
zainteresowanego w prowadzonej działalności,
— koncesji, licencji i zezwoleń,
— umowy rachunku bankowego oraz środków pieniężnych należących
do sprzedającego,
— umów o zarządzanie nieruchomościami,
— umów o dostawę mediów,
— umów związanych z obsługą administracyjną działalności gospodarczej sprzedającego (prowadzenie ksiąg, obsługa prawna itp.),
— umów na usługi takie jak wywóz śmieci, utrzymanie wind, ochrona
pożarowa, ochrona fizyczna obiektu, monitoring przeciwpożarowy, dezynsekcja, utrzymanie zieleni, sprzątanie,
— ksiąg handlowych.
W związku z nabyciem nie dojdzie również do przejęcia przez wnioskodawcę żadnych pracowników zainteresowanego na zasadach określonych
w kodeksie pracy w zakresie, w jakim odnosi się on do przejęcia zakładu
pracy. Wnioskodawca nie wyklucza jednak, iż w przyszłości dojdzie do zatrudnienia niektórych pracowników zainteresowanego.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy stronami ich celem było
przeniesienie praw do określonych składników majątkowych, nie zaś
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zainteresowany w zawartej umowie przedwstępnej złożył nadto oświadczenie, wedle którego
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nieruchomości nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zamiarem stron nie było bowiem powierzenie wnioskodawcy kontynuowania
działalności zainteresowanego z wykorzystaniem jego przedsiębiorstwa,
a jedynie wyzbycie się majątku pozostałego po wygaszeniu działalności.
Wnioskodawca również nie zamierza wykorzystywać nabytych składników
majątku w całości w sposób tożsamy z tym, w jaki były wykorzystywane
przez zainteresowanego – budynek hotelu oraz świetlica zostaną w zamyśle
wnioskodawcy zamienione na dom weselny z restauracją i pokojami gościnnymi. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości podjęcia działalności hotelowej z wykorzystaniem nieruchomości, niemniej jednak z uwagi na istotne
zmiany charakteru obiektów towarzyszących oraz wyłączenie poza zakres
nabywanych składników znaku „H.H.” nie będzie to kontynuacja działalności zainteresowanego.
Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego po stronie zainteresowanego i wnioskodawcy powstały wątpliwości co do tego, czy planowane zbycie
nieruchomości wraz z przynależnymi ruchomościami należy zakwalifikować
do kategorii transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czy też do dostawy składników majątku zainteresowanego.
W związku z tym zapytuję Panią Minister: czy nabycia tych nieruchomości będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, czy może transakcja
będzie uznana za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a co za
tym idzie, będzie podlegała nie podatkowi VAT, a podatkowi od czynności
cywilnoprawnych?
Z wyrazami szacunku
Maria Koc

Odpowiedź
Warszawa, 5 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią senator Marię Koc na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia
2018 r., w sprawie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości
wraz z przynależnymi ruchomościami, uprzejmie informuję.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).
Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami
jak właściciel. Zgodnie natomiast do art. 8 ust. 1, świadczeniem usług jest każde
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu
art. 7 ustawy.
1

Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.

55. posiedzenie Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r.

23

Jednocześnie należy zauważyć, że w ustawie o podatku od towarów i usług przewidziano wyłączenia pewnych czynności spod zakresu stosowania jej przepisów. Stosownie bowiem do art. 6 ust. 1, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji
zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 2 pkt 27e).
Odpowiednia kwalifikacja czynności na gruncie ustawy o VAT ma znaczenie na
gruncie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych2. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy podatkowi temu
podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie
stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług
z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej
część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział
w tych prawach.
Odnosząc się do opisanej w oświadczeniu Pani senator, co zrozumiałe, stosunkowo ogólnie kwestii planowanej przez przedsiębiorcę transakcji zbycia nieruchomości
wraz z przynależnymi ruchomościami (które to składniki majątkowe – w ocenie tego
przedsiębiorcy – nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa) należy wskazać, że ocena charakteru tej transakcji z punktu widzenia podatku VAT (co będzie
miało znaczenie również na tle przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych),
powinna być przedmiotem indywidualnej analizy, uwzględniającej całokształt okoliczności towarzyszących tej konkretnej sprawie.
W tym kontekście wskazać należy na instytucję indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, która jest wydawana w przypadku powstania wątpliwości co do
zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
w trybie art. 14b–14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa3. Nadmienić również należy, że interpretacje indywidualne zapewniają stosowną ochronę, o ile stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym
(art. 14k–14n tej ustawy).
W świetle ww. regulacji zainteresowany – a więc również strony transakcji, o której
mowa w oświadczeniu – ma prawo zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej jego konkretnego
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego
oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu
faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b §2 i §3 Ordynacji podatkowej).
Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru
wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za
wniosek (Dz. U. poz. 343) i jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem
http://www.kis.gov.pl/pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji.
Wniosek składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres
skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
2
3

Dz. U. z 2017 r. poz. 1150.
Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.
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Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.kip.gov.pl.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Paweł Gruza
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Oświadczenie senator Marii Koc
skierowane do sekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Majewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbą grupy radnych powiatu garwolińskiego, występujących w imieniu mieszkańców powiatu garwolińskiego, którym zależy na
ogólnym poczuciu bezpieczeństwa oraz na sprawnym załatwianiu formalności urzędowych, jako senator reprezentujący ziemię garwolińską pragnę
zadać Panu Ministrowi następujące pytania odnośnie do problemów, jakie
dotykają mieszkańców Garwolina i okolic:
1. Czy istnieje możliwość przywrócenia rejonu operacyjnego obejmującego teren powiatu garwolińskiego z centrum dyspozytorskim umiejscowionym
tak jak przed zmianą, tj. w Garwolinie? Obecnie Garwolin jest objęty działaniem Centrum Dyspozytorskiego w Siedlcach, które ma pod sobą 7 powiatów. Niestety po zmianie lokalizacji centrum dyspozytorskiego widoczne są
negatywne skutki tej decyzji, m.in. wydłużony czas dojazdu do pacjenta,
trudności w dodzwonieniu się w celu zgłoszenia sytuacji wymagającej nagłej pomocy, skargi na nieznajomość topografii i specyfiki terenu czy nawet
mylenie miejscowości przez kierowców służb ratunkowych na skutek błędnie podanej przez dyspozytorów nazwy miejscowości. Czemu nie wrócić do
rozwiązania sprzed 5 lat i nie przywrócić sprawnie działającego systemu
współpracy służb ratunkowych (SP ZOZ, PSP, OSP i Policji) w Garwolinie?
2. Czy istnieje możliwość powstania Terenowego Punktu Paszportowego
w Garwolinie? Miasto, które liczy ponad 110 000 mieszkańców nie ma takiego punktu. Mieszkańcy są zmuszeni do ponoszenia dodatkowych nakładów
finansowych związanych z dojazdem do urzędów w innych miastach, a czas
realizacji wniosku paszportowego jest znacząco wydłużony. Miasta powiatowe, które leżą dużo bliżej Warszawy niż Garwolin (np. Otwock, Piaseczno,
Legionowo czy Wołomin), posiadają takie punkty. Dlaczego nie mielibyśmy
dać takiej możliwości mieszkańcom Garwolina?
Z wyrazami szacunku
Maria Koc

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
Warszawa, 8 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lutego 2018 roku (sygn. BPS/043-55-1492/18)
przekazującego oświadczenie Senatora RP Pani Marii Koc, złożone podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 roku w sprawie centrum dyspozytorskiego
oraz terenowego punktu paszportowego w Garwolinie, z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych informacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o prolongatę terminu
udzielenia odpowiedzi na ww. wystąpienie.
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Jednocześnie pragnę zapewnić, że odpowiedź na przedmiotowe wystąpienie zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Paweł Majewski
Sekretarz Stanu

Odpowiedź
MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
Warszawa, 29 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2018 roku (sygn. BPS/043-55-1492/18),
przekazujące tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Panią Marię Koc, złożone podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 roku, w sprawie centrum dyspozytorskiego oraz terenowego punktu paszportowego w Garwolinie uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Odnosząc się do kwestii powstania Terenowego Punktu Paszportowego w Garwolinie należy wyjaśnić, że na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach
paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. Urz. UE L. z 2014 r.
Nr 385, s. 1) nastąpiła zmiana polskiego systemu wydawania paszportów. Wprowadzenie na podstawie ww. przepisów prawa paszportów biometrycznych, było związane
z potrzebą zbudowania narzędzi informatycznych wspomagających proces wydawania
i zarządzania paszportami (centralna ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, ewidencje paszportowe prowadzone przez poszczególne organy paszportowe), a także z koniecznością realizacji wynikającego z przepisów unijnych
zastrzeżenia, iż identyfikatory biometryczne (odciski palców) będą pobierane wyłącznie
przez wykwalifikowany i odpowiednio upoważniony personel krajowych organów odpowiedzialnych za wydawanie paszportów. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania prawne, a także potrzebę zapewnienia organom paszportowym niezbędnego sprzętu i oprogramowania – co wiązało się z wysokimi kosztami – przyjęto, że obsługą spraw
paszportowych (ściśle powiązanych z dostępem do ewidencji paszportowych, a także
centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych) zajmą
się jedynie pracownicy wojewody jako organu paszportowego. Wiązało się to z koniecznością ograniczenia liczby terenowych punktów paszportowych funkcjonujących
dotychczas, w tym m.in. usytuowanych w siedzibach starostw powiatowych.
Po dokonaniu ww. zmian lokalizacja punktów paszportowych w kraju opiera się na
strukturze organizacyjnej urzędów wojewódzkich, tj. oddziałach paszportów w siedzibach urzędów wojewódzkich oraz delegaturach wskazanych urzędów. Ponadto, mając
na celu maksymalne ułatwienie obywatelom dostępu do organów paszportowych, wo-
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jewodowie mogą zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na
mocy których w siedzibach starostw powiatowych bądź urzędów miast, tworzone są
terenowe punkty paszportowe, z tym zastrzeżeniem, iż pracownicy obsługujący prowadzenie spraw paszportowych w tych punktach są pracownikami wojewódzkich organów paszportowych. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, wojewodowie winni
ustalać taką liczbę i lokalizację punktów paszportowych, która z jednej strony zapewni prawidłową obsługę mieszkańców, z drugiej zaś będzie uzasadniona ekonomicznie
oraz zagwarantuje bezpieczeństwo dokumentów.
Decyzja o ewentualnym utworzeniu Terenowego Punktu Paszportowego w Garwolinie może zostać podjęta wyłącznie przez Wojewodę Mazowieckiego, po analizie
potrzeb mieszkańców oraz rozważeniu kwestii finansowych, kadrowych, a także dotyczących możliwości zapewnienia należytej ochrony dokumentów, w tym związanej
z dostępem do danych zawartych w ewidencjach paszportowych i centralnej ewidencji
wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUDP).
Terenowy Punkt Paszportowy może zostać utworzony, gdy są spełnione następujące kryteria:
∙ zapewnienie specjalistycznego sprzętu komputerowego podłączonego do wydzielonej sieci informatycznej;
∙ wydzielenie pomieszczeń zapewniających odpowiednie standardy bezpieczeństwa (depozyt dokumentów paszportowych oczekujących na odbiór przez wnioskodawców);
∙ wyeliminowanie ryzyka związanego z dostępem nieuprawnionych osób do danych osobowych i biometrycznych;
∙ zabezpieczenie etatowe (minimum dwa etaty) w celu obsługi punktu paszportowego.
Z wyjaśnień uzyskanych w niniejszej sprawie od Wojewody Mazowieckiego wynika, iż struktura Terenowych Punktów Paszportowych na terenie województwa mazowieckiego była tworzona z jednej strony w oparciu o inicjatywę konkretnego powiatu, natomiast z drugiej o kryteria liczby mieszkańców obsługiwanego terenu (ponad
100 tys.), liczby rocznie wydawanych dokumentów paszportowych dla mieszkańców
danego terenu (ok. 6 tys.), a także w oparciu o zobowiązanie pokrycia przez powiat
kosztów utworzenia i funkcjonowania odpowiednio wyposażonych stanowisk obsługujących realizację spraw paszportowych. Jak podkreślono w niniejszych wyjaśnieniach, powstanie nowego punktu wymaga stworzenia całej struktury logistycznej i teleinformatycznej z włączeniem jej do Paszportowego Systemu Informacyjnego (PSI),
co wiąże się z koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu i zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa, a także zapewnieniem po stronie Wojewody
zaplecza etatowego. Ponadto konieczne jest zorganizowanie wieloetapowej dystrybucji
dokumentów paszportowych przy pomocy poczty specjalnej Policji co bezpośrednio
wpływa na płynność w realizacji dokumentów paszportowych. Wojewoda Mazowiecki
zaznaczył również, iż utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego w Garwolinie nie
było dotychczas postulowane, a co za tym idzie nie analizowano zasadności i uwarunkowań utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego w tym mieście.
Mając na uwadze uwarunkowania formalnoprawno-informatyczne określające
sposób realizacji spraw paszportowych, a także wyjaśnienia złożone w niniejszej sprawie przez Wojewodę Mazowieckiego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
wystąpi do Wojewody Mazowieckiego, z prośbą o dokonanie jednostkowej analizy celowości utworzenia nowego Terenowego Punktu Paszportowego w Garwolinie w oparciu
o dane statystyczne, przytoczone kryteria, a jednocześnie przy uwzględnieniu słusznego interesu obywateli. Należy przy tym wskazać, że w powyższym zakresie zasadne
byłoby również wsparcie i zaangażowanie samorządu terytorialnego.
Odnosząc się natomiast do kwestii przywrócenia rejonu operacyjnego obejmującego teren powiatu garwolińskiego z centrum dyspozytorskim umiejscowionym w Garwolinie na wstępie pragnę wyjaśnić, że kwestie związane z lokalizacją dyspozytorni
medycznych są poza zakresem właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. Niemniej poniżej przedstawiam informacje uzyskane z Wydziału
Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
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Do dnia 30 czerwca 2011 roku na terenie Mazowsza funkcjonowały 43 rejony
operacyjne wraz z dyspozytorniami medycznymi odpowiadającymi rejonom. Zgodnie
ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia (MZ) w okresie od dnia 1 lipca 2011 roku do
dnia 30 czerwca 2012 roku skoncentrowano rejony operacyjne do 29 rejonów operacyjnych. Garwolin w tym okresie znajdował się w rejonie operacyjnym 26 posiadając
własną dyspozytornię medyczną. Od dnia 1 lipca 2012 roku powiat garwoliński, tym
samym rejon operacyjny 26 został przypisany do rejonu operacyjnego 4 Siedlce, który
swoim działaniem obejmuje 6 powiatów oraz miasto Siedlce. Obecnie na terenie Mazowsza funkcjonuje 6 rejonów operacyjnych, a od dnia 1 listopada 2017 roku funkcjonuje 5 dyspozytorni medycznych pracujących w Ogólnopolskim Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), który ułatwia lokalizację
zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), kontakt z dyspozytorem medycznym oraz
lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego (LKRM). Ponadto usprawnia przyjęcie zgłoszenia, zarządzanie zespołami oraz współpracę pomiędzy dyspozytorniami
również w przypadku wystąpienia awarii.
Pozytywny aspekt wynikający z działania skoncentrowanych dyspozytorni stanowi
podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu PRM poprzez:
∙ racjonalne wykorzystanie zasobów ZRM (brak tzw. swoich rejonów);
∙ nadzór nad całym obsługiwanym rejonem, co umożliwia dysponowanie z jednego miejsca i w jednym czasie dużą liczbą zespołów i ewentualnymi ich przesunięciami np. przy zdarzeniach mnogich i masowych;
∙ eliminację statusu zajętości na stanowisku dyspozytora – awaria pojedynczego
stanowiska dyspozytorskiego nie ma wpływu na działanie całej dyspozytorni
medycznej;
∙ skrócenie czasów dojazdu, gdyż dysponowanie jest na tzw. zasadzie najbliższego, wolnego ZRM, bez potrzeby kontaktowania się z innymi dyspozytorniami;
∙ poprawę dyspozycyjności ZRM w likwidacji zdarzeń mnogich i masowych;
∙ poprawę współpracy z innymi służbami ratowniczymi podczas zdarzeń trudnych;
∙ pełną zamienność dyspozytorni i stanowisk dyspozytorów na wypadek awarii;
∙ zwiększenie doświadczenia dyspozytorów w związku z dużą liczbą podejmowanych decyzji;
∙ poprawę współpracy w wieloosobowej grupie dyspozytorów poprzez możliwość
wzajemnej pomocy merytorycznej i pomocy w przypadkach wykonywania wielu
zadań jednocześnie.
Problemy wskazywane przez Panią Senator dotyczą nie tylko rejonu Garwolina, ale
całej Polski. Należy zauważyć, że od 2011 roku nie podjęto ani jednej decyzji o przywróceniu zlikwidowanej dyspozytorni medycznej. Jednocześnie mając na uwadze procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137) należy wskazać, że proces koncentracji dyspozytorni medycznych będzie kontynuowany do czasu osiągnięcia docelowego modelu czyli 18 dyspozytorni medycznych w kraju. Przywrócenie dyspozytorni
medycznej w Garwolinie w obecnym stanie rzeczy stanowiłoby precedens w skali kraju.
Łączę wyrazy szacunku
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Paweł Majewski
Sekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia
skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DzU z 2017 r.
poz. 1023, 1529, 1566) stworzyła lokalnym społecznościom polskich gmin
wiele nowych możliwości rozwiązywania problemów zarówno społecznych,
jak i gospodarczych, infrastrukturalnych oraz środowiskowych.
Aktywność lokalnych samorządów w tym zakresie znalazła swój wyraz w tym, że samorządy bardzo licznie uczestniczyły w ministerialnym programie „Modelowa rewitalizacja miast”, a następnie korzystały ze środków
publicznych na opracowywanie lokalnych programów rewitalizacji i gminnych programów rewitalizacji. Kluczowym celem tych działań było wyznaczenie na terenie gminy obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.
W programach znalazły się również projekty zgłaszane przez różnych interesariuszy i finansowane z różnych źródeł, przyczyniające się do osiągnięcia celów rewitalizacji obszaru, którego dotyczyły. Były to zarówno projekty
wdrażane w momencie opracowywania programów, jak i projekty, których
realizacja była dopiero planowana. Dla niektórych z nich przewidziano dofinansowanie z funduszy europejskich. W związku z tym, m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
(RPO WSL 2014–2020), przewidziano możliwość aplikowania o dodatkowe
10% wsparcia ze środków budżetu państwa (tzw. premia rewitalizacyjna),
o ile projekt jest wpisany do lokalnego planu rewitalizacji lub do gminnego
programu rewitalizacji. Zakończyło się już wiele konkursów, w których tego
typu wsparcie było dopuszczalne w ramach SZOOP RPO WSL 2014–2020,
i zawarte już zostały umowy o dofinansowanie, mimo że proces opracowywania programów rewitalizacji w województwie śląskim (zapewne także
w innych województwach) był znacznie opóźniony w stosunku do terminów
naboru wniosków na projekty rewitalizacyjne. W obecnej sytuacji w przypadku wielu projektów, które są ujęte w programach rewitalizacji, nie ma
możliwości skorzystania z 10% dofinansowania z tytułu premii rewitalizacyjnej, bowiem dofinansowanie to przysługuje tylko w sytuacji, jeśli w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie projekt jest wpisany w planie
rewitalizacji do wykazu programów rewitalizacji w danym województwie.
Zostało to również potwierdzone w piśmie nr DRP-IV.635.86.2017.PP z dnia
16.11.2017 r., które Ministerstwo Rozwoju skierowało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w odpowiedzi na zapytanie dotyczące
m.in. gminy Żywiec.
Stanowisko zajęte w tej sprawie przez Ministerstwo Rozwoju znacznie
ogranicza możliwość wykorzystania środków z Kontraktu Terytorialnego
dla Województwa Śląskiego i stawia w niekorzystnej sytuacji te projekty, które zgodnie z SZOOP RPO WSL 2014–2020 były składane w ramach
działań i poddziałań uwzględniających premię rewitalizacyjną. Należy zaznaczyć, iż interpretacja Ministerstwa Rozwoju w tej sprawie pojawiła się
dopiero w dniu 16.11.2017 r., zaś wcześniej przyjmowano, iż projekt musi
być wpisany do programu rewitalizacji w momencie jego złożenia (zapis we
wniosku aplikacyjnym), co stanowiło jeszcze mniej korzystną interpretację
w tym zakresie. Wątpliwości budzi zatem sposób wyznaczania kryterium,
na podstawie którego rozstrzygnięto o możliwości przyznania projektom premii rewitalizacyjnej. Ponieważ kwalifikowany okres realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w obecnej perspektywie obejmuje lata
2014–2020, prawdopodobna jest sytuacja, iż do konkursu o dofinansowanie
składany jest projekt już realizowany (m.in. w trybie refundacji wydatków).
Jeśli przyjąć założenie, że za punkt odniesienia do przyznania premii rewitalizacyjnej traktuje się termin zawarcia umowy o dofinansowanie, wówczas
taki projekt uzyska premię, mimo że jego realizacja już się zakończyła, podczas gdy projekt, którego realizacja rozpoczęła się np. w trakcie opracowania
programu rewitalizacji (tak jak to miało miejsce w przypadku projektu miasta Żywca „Budowa nowego przedszkola w Żywcu”), takiego wsparcia nie
uzyska. Warto mieć na uwadze również fakt, iż proces wyłaniania obszaru
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do rewitalizacji opiera się na danych historycznych, najczęściej za ostatnie
3 lata, a zatem dotyczy degradacji społecznej, gospodarczej, technicznej itp.
obszaru, która zostaje jedynie zidentyfikowana w ramach opracowywania
dokumentu, a faktycznie oddziałuje na dany obszar przez dłuższy czas.
Trudno zatem znaleźć argument, który przyczyniłby się do wyjaśnienia, dlaczego realizacja projektu, który stanowi faktyczną interwencję mającą na
celu poprawę zaistniałej sytuacji, musiałaby zostać opóźniona (albo projekt
musiałby być złożony dopiero w ramach kolejnego konkursu) do czasu, aż
program zostanie wpisany do wykazu programów rewitalizacji, podczas gdy
celem działań rewitalizacyjnych powinno być przede wszystkim niedopuszczenie do eskalacji stanu degradacji społecznej i ograniczanie zakresu degradacji, a nawet jej eliminacja.
Mając na uwadze długotrwałe procedury związane z procesem aplikowania przez samorządy o środki na opracowanie programów rewitalizacji,
a następnie podpisywanie umów, wyłanianie wykonawców, opracowywanie tych programów (nierzadko w trybie GPR, co dodatkowo wydłużało cały
okres opracowania), ich konsultacje społeczne, proces uchwalania, oceny
przez urzędy marszałkowskie i wprowadzanie przez samorządy poprawek
do tych programów, a następnie proces ich wpisu do wykazu – wydaje się,
że działanie to nie wpływa korzystnie na efektywność procesu rewitalizacji. W przypadku podtrzymania obecnej interpretacji Ministerstwa Rozwoju
co do warunków wypłaty premii rewitalizacyjnej zmniejsza się szanse wielu samorządów na korzystanie z Kontraktu Terytorialnego, choć faktycznie
ich projekty, wdrażane zgodnie z programami rewitalizacji, przyczyniają się
do osiągnięcia celów rewitalizacji. Warto nadmienić, iż wytyczne dotyczące opracowywania programów rewitalizacji, które również były powiązane
z procesem absorpcji o środki unijne na dofinansowanie kosztów tych projektów, nie wskazywały, iż w programach nie należy ujmować projektów
rewitalizacyjnych, które są realizowane w momencie opracowywania programów, jako tych, które nie będą mogły korzystać z premii rewitalizacyjnej,
a zatem zapis w SZOOP mógł wprowadzać beneficjentów w błąd. W kryteriach oceny projektów w ramach RPO WSL 2014–2020 są zapisy przyznające dodatkowe punkty za ujęcie projektu w programie rewitalizacji, ale
w praktyce nie przesądza to o możliwości uzyskania wsparcia, poza konkursami, gdzie wpis projektu do programu stanowi kryterium dostępu.
W związku z przywołanymi argumentami, mając na uwadze troskę polskiego rządu, aby jak najlepiej wydatkowane były środki publiczne również
w powiązaniu z wcześniej realizowanymi działaniami (m.in. nakłady z funduszy publicznych krajowych i unijnych na opracowanie programów rewitalizacji), apeluję do Pana Ministra o rozważenie zmiany obecnej interpretacji
dotyczącej premii rewitalizacyjnej i dopuszczenie możliwości korzystania
z tej premii w przypadku projektów, które były realizowane po dacie wejścia
ustawy w życie i które wynikają z programów rewitalizacji, bez względu
na to, czy umowa o dofinansowanie została zawarta po dacie wpisu programu do wykazu, czy też przed tą datą. Uważam bowiem, że powinniśmy
się w tym przypadku kierować kryterium efektywności procesu rewitalizacji,
a nie aspektami technokratycznymi. Wszystkim nam zależy również na tym,
aby programy rewitalizacji mogły zostać w najwyższym stopniu zrealizowane, co nieodłącznie wiąże się z zapewnieniem samorządom odpowiednich
funduszy na realizację tego celu, a właśnie takim instrumentem jest premia
rewitalizacyjna.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Kopeć
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Odpowiedź
Warszawa, 23 lutego 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na złożone podczas 55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia
2018 r. oświadczenie senatora Tadeusza Kopcia, w którym wyrażona została prośba o rozważenie zmiany obecnej interpretacji dotyczącej możliwości przeznaczania
środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. a) kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, przedstawiam stanowisko Ministra Inwestycji
i Rozwoju.
Minister Inwestycji i Rozwoju podtrzymuje stanowisko wyrażone w przywoływanym przez senatora piśmie z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: DRP-IV.635.86.2017.
PP), zgodnie z którym od momentu wydania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w dniu 3 lipca 2015 r. już pierwszej wersji Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne) możliwość udzielenia dofinansowania środkami budżetu państwa dotyczy projektów rewitalizacyjnych, tj. wynikających z programu rewitalizacji spełniającego wymagania Wytycznych lub warunki ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1023, z późn. zm.). Wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia,
dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji, prowadzi i na bieżąco
aktualizuje instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym. Tym samym, jeśli podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach danego naboru
nastąpiło przed dniem wpisania programu rewitalizacji na Wykaz programów rewitalizacji, Minister Inwestycji i Rozwoju stoi na stanowisku, zgodnie z którym nie można
uznać takiego projektu jako wynikającego z programu rewitalizacji, tym samym nie
ma możliwości dofinansowania go środkami budżetu państwa na podstawie postanowień kontraktu terytorialnego.
Wobec powyższego, odnosząc się do przywołanego przez senatora projektu pn.
Budowa nowego przedszkola w Żywcu, należy podkreślić, że w momencie złożenia
wniosku o dofinansowanie (w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15
prowadzonego w okresie 1 września – 27 listopada 2015 r., tj. po wydaniu Wytycznych) miasto Żywiec nie posiadało pozytywnie zweryfikowanego programu rewitalizacji. „Program Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022 r.” przyjęty został uchwałą
nr XLII/305/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 31 sierpnia 2017 r., a do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Śląskiego, prowadzonego przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014–2020, wpisany został w dniu 22 września 2017 r., tj. po dacie zawarcia umowy
o dofinansowanie projektu, co miało miejsce w dniu 28 grudnia 2016 r. Ponadto, na
moment ogłoszenia ww. naboru w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w poz. 21.
Maksymalny % dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) zawarty był ogólny zapis w brzmieniu: 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty
lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Ewentualne współfinansowanie
z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o konkursie. W opracowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR z lipca 2015 r. na str. 7 sformułowany został zapis
wyjaśniający spełnienie warunku wynikania projektu rewitalizacyjnego z programu

32

55. posiedzenie Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r.

rewitalizacji1, a zatem zgodny z definicją zawartą w Wytycznych. Tym samym, zapisy Regulaminu konkursu potwierdzają, iż możliwość udzielenia dofinansowania ze
środków budżetu państwa dotyczy projektów wynikających z programu rewitalizacji
spełniającego wymagania Wytycznych.
Odpowiadając na wyrażoną przez senatora troskę o wysoką skuteczność procesów rewitalizacyjnych przy jednoczesnej ich efektywności ekonomicznej, zaznaczam, że kompleksowa rewitalizacja – właściwie rozumiana jako zaawansowany
proces realizowany na obszarach zdegradowanych, odnoszący się do konkretnego,
wyznaczonego w oparciu o obiektywne kryteria, terytorium i łącząca wysiłki różnych
podmiotów, których suma ma spowodować trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz
poprawę jakości życia poprzez wypracowanie przedsięwzięć integrujących interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowanych terytorialnie i powstających we współpracy z lokalną społecznością – stanowi
jedno z priorytetowych wyzwań, wobec którego Rząd RP podejmuje zintensyfikowane działania.
Rolą władz centralnych jest umożliwianie i upowszechnianie działań rewitalizacyjnych w najbardziej zdegradowanych obszarach miast różnej wielkości i o różnej
skali problemów. Służą temu inicjatywy prowadzone m.in. w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju, takie jak:
– konkurs dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” polegający na wsparciu miast
w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji,
– projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji realizowane w miastach: Bytomiu,
Łodzi oraz Wałbrzychu, w których doszło do największego nagromadzenia negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych,
– realizowany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projekt
strategiczny „Partnerska Inicjatywa Miast”, w ramach którego powołana została
Sieć tematyczna poświęcona rewitalizacji, mająca na celu dostarczenie miastom
uczestniczącym w Sieci wiedzy umożliwiającej prowadzenie kompleksowych
i zintegrowanych procesów rewitalizacji, a także wymianę doświadczeń w tym
zakresie.
Ponadto, w grudniu 2017 r. zainaugurował działanie Krajowy Komitet Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Rewitalizacji „Krajowy Komitet
Rewitalizacji” (M.P. 2017, poz. 773), będący organem opiniodawczo-doradczym Rady
Ministrów, do zadań którego należy m.in. monitorowanie i ocena przebiegu procesów rewitalizacyjnych oraz podejmowanie działań służących ocenie funkcjonowania
1

W polu B.4 należy wskazać: obszar działalności gospodarczej (z listy jednokrotnego wyboru,
zgodnie ze słownikiem), PKD projektu (dotyczy wyłącznie projektów składanych w ŚCP), typ
projektu (z listy wielokrotnego wyboru zgodnie z naborem), dominujący zakres interwencji (według typów projektów, zgodnie ze słownikiem), uzupełniający zakres interwencji (według typów
projektów, zgodnie ze słownikiem – jeśli dotyczy). Dodatkowo należy określić czy projekt wynika z programu rewitalizacji oraz uzasadnić powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi. Należy wybrać opcję TAK lub NIE. W przypadku zaznaczenia opcji: tak należy uzasadnić powiązanie z działaniami rewitalizacyjnymi. Uzasadnienie należy oprzeć na informacjach dostępnych
w programie rewitalizacji. Miejsca w programie rewitalizacji, w których powinny być zawarte
informacje o projekcie, to w szczególności rozdziały, w których jest mowa o: wizji wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, identyfikacji potrzeb rewitalizacyjnych
dotyczących obszaru zdegradowanego oraz mechanizmach zapewnienia komplementarności
między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego
z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. W przypadku zaznaczenia opcji TAK należy w polu Uzasadnienie powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi odnieść się do konkretnego programu rewitalizacji oraz wskazać w jakim zakresie
dany projekt rewitalizacyjny jest ukierunkowany na osiągnięcie celów programu i/lub logicznie
powiązany z jego treścią i celami. W przypadku, gdy projekt jest zidentyfikowany w lokalnym
programie rewitalizacji wnioskodawcy będą mieli możliwość uzyskania dodatkowych punktów
na etapie oceny merytorycznej (…).
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polityki rewitalizacji oraz wypracowaniu zmian (w tym zmian legislacyjnych oraz
programowych) tej polityki. Obsługę Komitetu zapewnia obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Adam Hamryszczak
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Waldemara Kraski
skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Zwrócili się do mnie mieszkańcy wsi Krasnodęby Sypytki z prośbą
o pomoc w pozyskaniu środków na remont drogi prowadzącej do pomnika
ks. Stanisława Brzóski, który znajduje się w tej miejscowości. Powstał on
w miejscu aresztowania ks. Stanisława Brzóski. Jest to kamienny pomnik
z pamiątkową tablicą, na której wyryto słowa: „Gdy pamięć ludzka gaśnie,
mówią kamienie. Tu ukrywał się i został aresztowany gen. ks. Stanisław
Brzóska, ostatni Komendant Powstania 1863 r. na Podlasiu, oraz jego adiutant Franciszek Wilczyński. Wielka chwała bohaterom”.
Miejsce jest często odwiedzane przez młodzież oraz turystów, którzy interesują się historią regionu. Droga prowadząca do pomnika jest w bardzo złym
stanie, a mieszkańcy od wielu lat próbują pozyskać środki na jej remont.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ministerstwo posiada środki finansowe na pomoc w realizacji takich przedsięwzięć. Będę wdzięczny za pomoc.
Z poważaniem
Waldemar Kraska

Odpowiedź
Warszawa, 20 lutego 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę podczas
55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 r., w sprawie udzielenia finansowego wsparcia na remont drogi prowadzącej do pomnika upamiętniającego ks. Stanisława Brzóskę we wsi Krasnodęby-Sypytki, w związku z inicjatywą podjętą przez jej
mieszkańców, uprzejmie informuję, co następuje.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając na mocy swoich kompetencji określonych w art. 6a ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach, wykonuje swoje zadania otaczając opieką polskie dziedzictwo kulturowe poprzez udzielanie
finansowej pomocy w realizacji inicjatyw związanych ze wznoszeniem i opieką nad
upamiętnieniami, w ramach Programów Ministra: Wspieranie opieki nad miejscami
pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju, skierowanego do jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni publicznych i niepublicznych, kościołów i związków wyznaniowych i ich osób prawnych, oraz Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci, skierowanego do podmiotów,
które zgodnie z prawem polskim funkcjonują jako samorządowe instytucje kultury
niebędące muzeami w rozumieniu ww. ustawy o muzeach.
Strategicznym celem powyższych Programów jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działań mających na celu trwałe
ich upamiętnienie. Ustawowe zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej
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w przypadku miejsc pamięci i trwałych upamiętnień za pomocą Programu przyjmuje konkretną formę tworzenia możliwości sprzyjających otoczeniu tych miejsc stałą
i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego
badania i dokumentowania; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
remontowych i robót budowlanych; zabezpieczenia i utrzymania w jak najlepszym
stanie; korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości
i autentyzmu; popularyzowania i upowszechniania wiedzy.
Ponadto celem Programów jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci
i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów celem zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej
skomplikowanych aspektach, mających służyć wzmacnianiu świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.
Regulamin i wytyczne konieczne do złożenia stosownego wniosku dostępne są na
stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl.
W dniu 31 stycznia 2018 r. upłynął termin składania wniosków dotyczących przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku bieżącym. Nabór wniosków związanych
z realizacją przedsięwzięć planowanych w 2019 r. rozpocznie się pod koniec 2018 r.
Z wyrazami szacunku
Piotr Gliński
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Oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego
skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Moje pytanie jest następujące: czy jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że studenci zagraniczni, którzy w swoim kraju są studentami – chodzi mi w tym przypadku o studentów ukraińskich – mają status studentów,
a jednocześnie przyjeżdżają do Polski, podejmują pracę na umowę-zlecenie
i cały czas ten status studentów w swoim kraju, czyli na Ukrainie, mają, to
pracodawcy, którzy ich zatrudniają, mają obowiązek opłacać za nich składki na ubezpieczenie społeczne, czy też ten potwierdzony status studencki
z Ukrainy powoduje, że są oni traktowani tak jak polscy studenci, a więc ci,
którzy ich zatrudniają na umowę-zlecenie, nie muszą odprowadzać składek
na ubezpieczenie społeczne?
Ja co prawda zwróciłem się już z takim pytaniem do ministerstwa drogą mejlową i prawdopodobnie dzisiaj bądź jutro otrzymam na to pytanie
odpowiedź, ale chciałbym, żeby ta odpowiedź znalazła się też w pewnym
oficjalnym obiegu, jako oficjalne oświadczenie czy też, jakbyśmy powiedzieli
w języku sejmowym, interpelacja senatorska, i dlatego pozwalam sobie to
oświadczenie złożyć.
Jan Filip Libicki

Odpowiedź
Warszawa, 15 lutego 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 2 lutego 2018 r. znak:
BPS/043-55-1495/18 dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie załączonego tekstu
oświadczenia złożonego przez senatora Jana Filipa Libickiego podczas 55. posiedzenia
Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778,
z późn. zm.). Artykuł 6 ustawy określa krąg osób fizycznych objętych obowiązkowo
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
– pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,
– osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi „zleceniobiorcami”,
oraz osobami z nimi współpracującymi.
Pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym bez względu na wymiar czasu
pracy, rodzaj zawartej umowy o pracę, czy też okres jej trwania, posiadanie statusu
ucznia lub studenta. Odmiennie przedstawia się sytuacja osób wykonujących pracę
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie
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usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Stosownie bowiem do art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
Należy pamiętać, iż przedmiotowe wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku
umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Za pracownika, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uważa się bowiem także osobę wykonującą
pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Studentem, według przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), jest osoba kształcąca się
na studiach wyższych. Przez studia wyższe rozumie się studia pierwszego stopnia,
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię
uprawnioną do ich prowadzenia. Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych
studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia jego
obywatelstwo ani kraj odbywania przez niego studiów.
Należy jednak podkreślić, że strony dokonując wyboru określonego rodzaju umowy, powinny przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności odpowiednich
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108)
i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
Charakter prawny umowy określa bowiem nie tylko sama nazwa umowy, ale przede
wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności towarzyszące jej wykonywaniu.
Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Zatrudnienie w powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne
zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w §1.
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W ujęciu kodeksowym przedmiotem
umowy zlecenia jest zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania – z zasady osobiście
– na rzecz dającego zlecenie określonej czynności prawnej. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do należytej staranności. Istotą umowy zlecenia jest to, iż zleceniobiorca
nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie; nie
jest też zależny od zleceniodawcy.
Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z prośbą o pochylenie nad tematem systemu ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim. Zwróciłem się z prośbą do samorządowców
o przedstawienie sytuacji w zakresie wartości kontraktów, zapewnienia
personelu medycznego do opieki nad pacjentami, zagrożeń wynikających ze
zmian zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po zmianach przygotowywanych przez rząd RP.
Dane wymagają analizy i wprowadzenia rozwiązań. Szpital w Stargardzie na opiekę nad osobami starszymi ma mniejszy kontrakt w przeliczeniu
na jednego pacjenta niż szpital w Wałczu. Samorządy wyrażają obawy, że
nowe zasady finansowania szpitali nie są doszacowane i będą powodować
zadłużenie placówek. Szpital w Goleniowie do dziś nie może odzyskać pieniędzy za wykonane ponad limit zabiegi. Dla przypomnienia: Goleniów jest
położony na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 3 Świnoujście – Czechy oraz
nr 6 Berlin – Szczecin – Gdańsk, a także blisko lotniska, gdzie stacjonuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Powiat gryfiński zauważa, że personel szpitala
jest w wieku przedemerytalnym. W wysłanym do mnie piśmie jest informacja o niskim finansowaniu usług, co może doprowadzić do zadłużania się
szpitala w Gryfinie. Warto wspomnieć o zagrożeniu płynącym z podwyżki
opłat za prąd, wodę, leki, wyższe wynagrodzenie personelu. Wszystkie powiaty widzą problem w braku personelu; chodzi o podwyżki, wyższy stopień
referencyjny szpitali w Szczecinie, starzejący się personel i brak jego zastępowalności.
W związku z tym proponuję spotkanie z przedstawicielami samorządów,
systemu ochrony zdrowia i związków zawodowych dotyczące sytuacji na
Pomorzu Zachodnim. Spotkanie może odbyć się w Goleniowie, Stargardzie
czy Pyrzycach lub Gryfinie z uwagi na łatwy dojazd z lotniska w Goleniowie.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, 2018.04.18
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Pana Grzegorza Napieralskiego złożone
podczas 55. posiedzenia Senatu RP, skierowane do Prezesa Rady Ministrów, a przekazane do Ministerstwa Zdrowia przy piśmie Pana Grzegorza Schreibera Sekretarza
do Spraw Parlamentarnych, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 lutego 2018 r., znak: DSP.INT.4813.6.2018 w ww. sprawie, z upoważnienia
Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Odnosząc się do kwestii zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, Zachodniopomorski OW NFZ poinformował, że na terenie działania Oddziału funkcjonuje
29 podmiotów leczniczych wchodzących do systemu podstawowego szpitalnego za-
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bezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Dodatkowo Oddział przeprowadził
postępowania o charakterze uzupełniającym, celem zabezpieczenia dotychczas realizowanych świadczeń, które nie weszły do PSZ. Nowe umowy dotyczyły głównie oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia w ramach pełnej hospitalizacji.
Ponadto Zachodniopomorski OW NFZ wskazał, że zgodnie z zapisami obowiązujących kontraktów, Oddział Funduszu obowiązany jest do finansowania świadczeń do
wysokości maksymalnej kwoty zobowiązania określonej w każdej zawartej i realizowanej przez świadczeniodawców umowie. Płatności tych Oddział Funduszu dokonuje
na bieżąco, bez zbędnej zwłoki i zgodnie z warunkami obowiązujących kontraktów.
Jednocześnie Oddział zaznaczył, że przy renegocjacjach kontraktów wszyscy świadczeniodawcy traktowani są jednakowo, tzn. przyjmowane są dane wyjściowe z tego
samego okresu i stosowana jest jednolita metodologia, w ramach dostępnych środków
finansowych.
Zachodniopomorski OW NFZ na bieżąco monitoruje poziom realizacji kontraktów
przez świadczeniodawców i w miarę posiadanych środków finansowych stara się na
bieżąco finansować wszystkie świadczenia umowne, również te wykonane ponad limit
umowny. Obecnie zakończono już proces rozliczania umów za rok 2017, wynikiem
którego było zawarcie ze świadczeniodawcami ugód i porozumień dotyczących zapłaty
za świadczenia wykonane ponad limit umowy.
W kwestii opieki geriatrycznej, Zachodniopomorski OW NFZ poinformował, że
zarządzeniem Nr 73/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
22 sierpnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, wprowadzono możliwość
rozliczania przez wszystkich świadczeniodawców, w tym świadczeniodawców niedysponujących oddziałami geriatrycznymi produktu: Całościowa ocena geriatryczna
(COG), przeprowadzanej przez lekarza geriatrę lub konsultacyjny zespół geriatryczny.
Jest to produkt skierowany do każdego hospitalizowanego pacjenta w wieku powyżej 60 roku życia, a szpital, wykonując tę procedurę, otrzymuje dodatkowo 160 zł.
W IV kw. 2017 r. Zachodniopomorski OW NFZ zwiększył finansowanie oddziału geriatrycznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, z 6 do 24 łóżek.
Ponadto Zachodniopomorski OW NFZ zapewnił, że jest zawsze otwarty na kontakty z przedstawicielami samorządów oraz podmiotów leczniczych, a rozmowy takie
odbywały się wielokrotnie. Wszystkie zastrzeżenia i wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco i nie stwierdzono istnienia konfliktu w tej kwestii.
Łączę wyrazy szacunku
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew J. Król
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Z dużym zaskoczeniem przyjąłem napływające do mnie informacje o zawieszeniu przez rząd Pana Premiera budowy kolei dużych prędkości na trasie Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Poznań – Łódź – Warszawa.
Prace nad tym projektem toczą się już bardzo długo. Czas podróży pociągiem z Warszawy do Szczecina, miasta najbardziej oddalonego na zachód
od stolicy, skróciłby się dzięki tej inwestycji z blisko 6 godzin do niespełna
3 godzin.
Nowa trasa ożywiłaby gospodarczo powiaty: myśliborski, pyrzycki i gryfiński. To te powiaty po zmianach gospodarczych zostały zapomniane przez
Warszawę. Dziś czas dojazdu jest głównym wyznacznikiem wyboru miejsca
do mieszkania, pracy, nauki i prowadzenia biznesu.
Warto przypomnieć, że mieszkańcy Szczecina i okolicznych powiatów
w ciągu 2 godzin mogą dojechać do niemieckiej stolicy Berlina. To duże miasto, które cały czas przyciąga pracowników, studentów i przedsiębiorców.
Po 70 latach od przyłączenia Szczecina do Polski musimy umożliwić regionowi Pomorza Zachodniego dobrą komunikację ze stolicą Polski.
W związku z tym proszę o informację, jakie jest zaangażowanie rządu
w projekt kolei dużych prędkości na trasie Szczecin – Warszawa.
Z poważaniem
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Warszawa, 12 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Napieralskiego
na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r., skierowane do Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego i przekazane Ministrowi Infrastruktury w celu
udzielenia odpowiedzi, poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia.
W dotychczas prowadzonych pracach związanych z budową w Polsce kolei dużych
prędkości brano pod uwagę wariant połączenia miast Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław, a także ewentualne jego wydłużenie do granicy z Niemcami w kierunku Berlina
oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi.
W ramach studium wykonalności, przygotowanego na zlecenie PKP PLK SA w 2013
roku, przeprowadzone zostały analizy dotyczące oceny istniejących uwarunkowań
budowy kolei dużych prędkości, obejmujące m.in. wariant budowy dwutorowej linii
kolei dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. W powyższych analizach połączenie Szczecin – Gorzów Wielkopolski nie było brane pod uwagę jako planowane do budowy w standardzie kolei dużych prędkości. Należy jednak zaznaczyć,
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że rozważano modernizację linii kolejowej nr 351 na odcinku Szczecin – Poznań do
standardu kolei konwencjonalnej umożliwiającej podróż z prędkością maksymalną od
160 do 200 km/h.
Jednocześnie informuję, że 7 listopada 2017 r. została przyjęta przez Radę Ministrów „Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. Zakłada ona, że w pierwszym
etapie realizacji projektu, tj. do roku 2027 osiągnięty zostanie czas przejazdu koleją
w relacji Szczecin – Centralny Port Komunikacyjny wynoszący 3 godz. 30 min, natomiast w drugim etapie realizacji, tj. do roku 2035, 3 godz. 15 min. Wskazuje się przy
tym, iż może być ono uzupełnione przez, utrzymywane na zasadzie służby publicznej,
cykliczne połączenie powietrzne w celu zapewnienia dostępności do CPK w czasie nieprzekraczającym dwóch godzin.
Niemniej jednak, aktualnie kwestie związane z przebiegiem oraz kontynuacją prac
nad kolejami dużych prędkości znajdują się w fazie analiz, w tym w kontekście komponentu kolejowego zawartego w ww. koncepcji budowy CPK.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Bitter
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W imieniu mieszkańców Pomorza Zachodniego zwracam się z prośbą
o przyspieszenie prac nad budową drogi S3 z Goleniowa do Świnoujścia.
Droga ta z każdym kwartałem zyskuje na znaczeniu w kontekście rozwoju
gospodarczego regionu Pomorza Zachodniego i Polski. To ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia gospodarki morskiej, transportu, turystyki i lokalnej społeczności.
Budowa tego odcinka jest niezbędna. Umożliwi ona rywalizowanie z portami morskimi położonymi w Niemczech przez port w Świnoujściu.
W Świnoujściu działa terminal portowy, terminal LNG. Pas wybrzeża
ciągnący się od Świnoujścia do Kołobrzegu przez Międzyzdroje, Dziwnów,
Rewal i Mrzeżyno jest w wakacje codziennie odwiedzany przez setki tysięcy
osób. W Kamieniu Pomorskim są strefy aktywności gospodarczej, których
znaczenie wzrośnie w perspektywie najbliższych lat. W Goleniowie zaś działa jeden z największych parków przemysłowych.
Z poważaniem
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Warszawa, 28 lutego 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo BPS/043-55-1498/18 z dnia 2 lutego 2018 r. scedowane przez KPRM zgodnie z właściwością do Ministerstwa Infrastruktury, przekazujące
oświadczenie złożone podczas 55. posiedzenia Senatu RP przez pana senatora Grzegorza Napieralskiego w sprawie drogi ekspresowej S3, resort infrastruktury przedstawia
następujące informacje.
Podczas prac na aktualizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023
(z perspektywą do 2025 r.) ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, dokonało przeglądu listy inwestycji pod kątem m.in. pilności realizacji poszczególnych
zadań. Przeprowadzona analiza potrzeb wskazała, że priorytetowymi fragmentami
drogi ekspresowej S3 są odcinki łączące Szczecin i Świnoujście.
W połowie grudnia ubiegłego roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na realizację inwestycji dla odcinków Rzęśnica – Miękowo oraz
Miękowo – Brzozowo o łącznej długości 42 km. Umowy obejmują prace w systemie
„Projektuj i Buduj”. Oznacza to, że wykonawcy powierzono przygotowanie dokumentacji oraz realizację zadania. Powyższe inwestycje posiadają wszystkie zgody i decyzje,
niezbędne do rozpoczęcia realizacji. Planowane zakończenie prac na obu odcinkach
to 2021 rok.
Pozostały fragment drogi ekspresowej S3, tj. odcinek Świnoujście – Troszyn, znajduje się na etapie przygotowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowisko-
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wego. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która wskaże ostateczny przebieg
korytarza drogi. Inwestor przewiduje realizację zadania na lata 2019–2023.
Chciałbym podziękować Panu Senatorowi za zainteresowanie rozbudową sieci dróg
ekspresowych w Polsce. Chciałbym podkreślić, że Ministerstwo Infrastruktury uważnie przygląda się wszelkim postulatom i wnioskom strony parlamentarnej i rozumie
pilną potrzebę mieszkańców związaną z rozwiązaniem problemu komunikacyjnego.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Napieralskiego
skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej
Szanowna Pani Minister!
Na rynku nie ma kas fiskalnych, które uwzględniałyby cenę z 4 miejscami po przecinku. Właściciele kantorów nerwowo poszukują rozwiązań, które
pozwolą im wypełnić nowe obowiązki ewidencyjne. Już od 1 kwietnia będą
musieli rejestrować transakcje wymiany walut na kasach fiskalnych. Problem polega na tym, że na rynku nie ma obecnie urządzeń dostosowanych
do wykonywanej przez nich działalności, podających cenę z dokładnością do
4 miejsc po przecinku. Właściciele kantorów nie wykluczają, że po 1 kwietnia
będą zmuszeni zamknąć swoje miejsca biznesu. W Szczecinie i województwie zachodniopomorskim może to stanowić duży problem.
Proszę o informację: co wpłynęło na decyzję Ministerstwa Finansów o podjęciu takich działań? Jakie rozwiązania proponują Państwo dla właścicieli
kantorów, aby po 1 kwietnia 2018 r. mogli działać bez problemów? Brak
jasnych informacji może oznaczać utrudnienia w handlu przygranicznym
w okolicach Szczecina, Gryfina, Chojny, Cedyni, Mieszkowic, Dębna, Myśliborza, Boleszkowic, Widuchowej, Polic, Nowego Warpna czy Świnoujścia,
Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa, Rewala i Trzebiatowa.
W tych miejscowościach wiele osób żyje z usług świadczonych dla klientów
z Niemiec: sklepy spożywcze, warsztaty samochodowe, fryzjerzy i rolnicy.
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski

Odpowiedź
Warszawa, 9 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Grzegorza Napieralskiego na 55. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
31 stycznia 2018 r. odnoszącym się do objęcia od dnia 1 kwietnia 2018 r. podatników
świadczących usługi wymiany walut obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży
przy użyciu kas fiskalnych, uprzejmie udzielam następujących wyjaśnień.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia
2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454) wyłączono ze zwolnienia i objęto bezwzględnym obowiązkiem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usługi
w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Dodatkowo nie objęto tym obowiązkiem wskazanych wyżej usług, jeżeli świadczone są zgodnie z warunkami określonymi w poz. 391
1

Jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem
poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek
bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
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załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy
wykorzystaniu tych środków (§4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).
Jedynie usługi w zakresie wymiany walut świadczone przez banki i spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (§2 ust. 1 rozporządzenia, w związku
z poz. 25 załącznika do rozporządzenia).
Jednocześnie wprowadzono odpowiednio trzymiesięczny okres dla podatników
świadczących tego rodzaju usługi pozwalający na dostosowanie się do nowych zmian
(§9 tego rozporządzenia przewiduje zwolnienie świadczenia tego rodzaju usług do
31 marca 2018 r.).
Po przeprowadzeniu analizy zgłaszanych postulatów z branży podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut, uznano, że przewidziany rozporządzeniem z 2017 r. czas na wdrożenie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej
świadczonych usług dla wskazanej branży jest niewystarczający, z uwagi na problemy
ściśle związane ze specyfiką tej branży i problemami z wdrożeniem systemu kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży.
W konsekwencji Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt ww. rozporządzenia
został w dniu 6 marca br. przekazany do uzgodnień zewnętrznych, opiniowania, konsultacji publicznych i jest dostępny na BIP RPL pod linkiem: https://legislacja.rcl.
gov.pl/projekt/12308955.
Przygotowany projekt rozporządzenia ma na celu wyeliminowanie wprowadzonego od dnia 1 kwietnia 2018 r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
20 grudnia 2017 r. bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu
kas rejestrujących dla usług wymiany walut świadczonych przez kantory „stacjonarne” oraz objęcie na czas obowiązywania rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 r.,
tj. do końca 2018 r., świadczenia tych usług zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Paweł Gruza

46

55. posiedzenie Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r.

Oświadczenie senatora Andrzeja Pająka
skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku z licznymi interwencjami emerytów
górniczych zamieszkujących powiaty suski i ościenne, którzy w większości
pracowali w latach swojej aktywności zawodowej w zakładach górniczych
obecnej Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Ogółem poruszany problem dotyczy ok. 12 tysięcy
osób, które przeszły na emerytury krótko po tym, gdy deputat emerytalny
został skutecznie wypowiedziany. Jak informowali mnie interweniujący górnicy, pod groźbą utraty pracy byli oni zmuszani do podpisywania aneksów
do umów, w których rezygnowali z deputatu węglowego po przejściu na
emerytury. Osoby, które krótko po takim zrzeczeniu przeszły na emeryturę
bez prawa do emeryckiego deputatu, a teraz nie otrzymają jednorazowych
rekompensat, to około 6 tysięcy osób w Polskiej Grupie Górniczej, 4 tysięcy
osób w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i 2 tysięcy osób w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
Obecnie mocno oczekiwana jest przez emerytów górniczych specustawa,
która ujednoliciłaby zasady realizacji ekwiwalentu za bezpłatny węgiel dla
emerytów i rencistów poprzez przeniesienie kosztu jego wypłaty ze spółek
węglowych na budżet państwa, tak jak to ma miejsce w przypadku innych
grup zawodowych, np. kolejarzy. Jak podkreślają interweniujący, obietnice
jakichkolwiek wypłat przez poszczególne spółki węglowe – co wynika z ich
punktu widzenia oraz doświadczenia zawodowego – nigdy nie zostaną spełnione i mogą oni liczyć jedynie na realizację swoich oczekiwań z budżetu
centralnego. Z drugiej strony, jeśli weźmie się pod uwagę opublikowane niedawno bardzo dobre wyniki finansowe Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, zrozumiałe są także oczekiwania
wobec tychże spółek w przedmiocie rekompensacji grupie 12 tysięcy byłych
pracowników kopalń utraty prawa do deputatu węglowego.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra o ustosunkowanie się do nakreślonego problemu i odpowiedź na pytanie, czy kierowany przez Pana resort zamierza podjąć działania, a jeśli tak, to jakie, aby
zrekompensować tej grupie emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych
do otrzymywania deputatu węglowego nieujęcie jej zapisami ustawy.
Z poważaniem
Andrzej Pająk

Odpowiedź
Warszawa, 2.03.2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka złożone na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zrekompensowania braku uprawnienia do rekompensaty na podstawie usta-
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wy z dnia 12 października 2017 r. o świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty
prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971) grupie emerytów i rencistów,
którzy przechodząc na emeryturę nie mieli prawa do bezpłatnego węgla, przekazuję
poniższe informacje.
Sytuacja emerytów i rencistów, którzy utracili prawo do deputatu jeszcze jako
czynni pracownicy, różni się zasadniczo od sytuacji emerytów i rencistów uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego. Wówczas, gdy wypowiadano emerytom
i rencistom prawo do bezpłatnego węgla osoby te miały jeszcze status „pracowników”.
Pracownicy ci przechodzili na emeryturę nie mając już prawa do bezpłatnego węgla
jako emeryci i renciści. W związku z tym, skoro prawa tego nie mieli, nie można osobom tym przyznać prawa do rekompensaty z tytułu utraty prawa, gdyż zmieniając
status z „pracownika” na „emeryta” lub „rencistę” już tego prawa nie posiadali. Jak
już wcześniej informowano w licznych wypowiedziach na forum publicznym, Ministerstwo wraz ze stroną społeczną i zarządami każdej ze spółek węglowych będzie analizować i rozstrzygać, mając na względzie wyniki spółek za I półrocze, co w tej kwestii
można zrobić.
Jednocześnie należy podkreślić, że w jednym z wyroków w sprawie z powództwa
pracownika jednej ze spółek górniczych, który domagał się uznania za bezskuteczne
wypowiedzenia warunków umowy o pracę dokonanego przez spółkę w części przewidującej prawo do deputatu węglowego na emeryturze, Sąd oddalając powództwo przyjął, że wypowiedzenie takie w ogóle nie było konieczne. U podstaw wyroku legł pogląd
prawny Sądu, że przewidziane dla pracownika umową o pracę prawo do deputatu
węglowego na emeryturze nie jest elementem treści umowy o pracę, która reguluje
(wyłącznie) prawa i obowiązki stron w czasie trwania stosunku pracy.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ENERGII
Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skargą krajowych producentów zabudów pojazdów osobowych uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie oraz informacje o możliwości rozwiązania opisanego problemu.
Dlaczego w Polsce badania na zgodność z regulaminami Europejskiej
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) wykonane przez polskich producentów zabudów pojazdów osobowych w jednostkach uprawnionych krajów UE wymagają potwierdzania przez krajowe
jednostki uprawnione?
Według skarżących Polska jest jedynym krajem w UE, w którym krajowi producenci muszą potwierdzać w krajowych jednostkach uprawnionych,
np. w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, w Instytucie Transportu Samochodowego itp., badania na zgodność z regulaminem EKG ONZ wykonane
w jednostkach uprawnionych krajów Unii Europejskiej. Powoduje to dodatkowe koszty obniżające konkurencyjność rynkową oraz jest pracochłonne.
W praktyce większość badań producenci wykonują poza granicami kraju, bo
jest to tańsze i szybsze. Według producentów zabudów indywidualnych jest
to wina polskich uprawnionych jednostek badawczych przewlekle dokonujących powinności przy biernej postawie nadzorujących jednostek Ministerstwa Infrastruktury.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis

Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
Warszawa, 3 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z pismem z dnia 2 lutego 2018 r., znak BPS/043-55-1501/18, przy
którym przekazano oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Peczkisa podczas
55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 r. przedstawiam następujące
stanowisko.
W procedurze homologacji typu pojazdu określone są wymagania dla przedmiotów wyposażenia lub części. W przypadku pojazdu z zabudową, czyli tzw. pojazdu
skompletowanego, zgromadzenie wszystkich wymaganych świadectw homologacji
typu przedmiotu wyposażenia i części niezbędne jest do wystąpienia do krajowych
lub zagranicznych jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych typu pojazdu w celu uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu. Niniejsza procedura jest implementacją dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych
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przeznaczonych do tych pojazdów do polskiego porządku prawnego i jest analogiczna
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pełny wykaz jednostek
upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych pojazdu/przedmiotów
wyposażenia lub części znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/eu_en.
PODSEKRETARZ STANU
Marek Chodkiewicz
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z problemem zgłoszonym do mnie przez polskich przedsiębiorców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie warunków
rejestracji przebudów pojazdów samochodowych w Polsce przez producentów. Wątpliwości dotyczą w szczególności wydania starostwom powiatowym przez dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. polecenia,
na podstawie którego wydziały komunikacji zobligowano do okazywania
jako dokumentu zasadniczego przy rejestracji każdego pojazdu po przebudowie potwierdzenia ostemplowanego przez jednostkę uprawnioną, zaświadczającego, że pojazd został wykonany zgodnie z §8 ust. 4 pkt 9 i 10, §9b,
§9d rozporządzenia (DzU 2016 poz. 2022).
Proszę o wskazanie podstawy prawnej zapisów ustawy, na której pan
dyrektor podjął decyzję o wydaniu tego polecenia. Jest ona dotkliwa, ponieważ skutkuje każdorazowym ponoszeniem opłat przez polskich producentów zabudów pojazdów samochodowych.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis

Odpowiedź
Warszawa, 9 marca 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 2 lutego 2018 r., znak BPS/043-55-1502/18, przy
którym przekazano oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Peczkisa podczas
55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 r. przedstawiam następujące
informacje.
Potwierdzenie przez jednostkę uprawnioną spełnienia odpowiednich warunków
lub wymagań technicznych zgodnie z przepisami §8 ust. 4 pkt 9 i §8 ust. 4 pkt 10 oraz
§9b i §9d rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2022 oraz z 2017 r. poz. 2338) dokonywane jest w drodze wydania dokumentu, którego wzór został określony w załączniku do Informacji dotyczącej stosowania nowych przepisów z zakresu warunków technicznych pojazdów z dnia
29 grudnia 2016 r., znak DTD.IV.4400.3.121.2016.MK.1, skierowanej do wszystkich
Starostw przez system IDS PWPW.
Wzór potwierdzenia przez jednostkę uprawnioną spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w odniesieniu do pojazdów, w których dokonano
zmian konstrukcyjnych został opracowany na wniosek jednostek uprawnionych do
przeprowadzania badań homologacyjnych. Jest to dokument pomocniczy, wydawany
przez te jednostki na potwierdzenie wymagań w celu ułatwienia pracy organom rejestrującym. Jednocześnie sposób potwierdzania spełnienia odpowiednich warunków
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lub wymagań technicznych w określonych wyżej przypadkach jest pomocny dla diagnosty przeprowadzającego dodatkowe badanie techniczne pojazdu po dokonanych
zmianach konstrukcyjnych. Diagnosta otrzymuje konkretną informację, czy spełnione zostały warunki lub wymagania techniczne określone w przepisach przedmiotowego rozporządzenia.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Grzegorza Peczkisa
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów,
szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią na oświadczenie złożone na pięćdziesiątym
pierwszym posiedzeniu Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r., udzieloną przez
starostę powiatu kartuskiego, proszę o ujęcie w planie kontroli KAS Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Kartuskiego oraz organizacji (…), wykazanej w udostępnionym do odpowiedzi piśmie.
W szczególności proszę o ewentualne sprawdzenie, czy pojazdy zakwalifikowane podczas rejestracji jako zabytkowe, (…), spełniają wymagania
stawiane ustawowo przed takimi pojazdami. Według osoby, która wskazała
mi ten problem, pojazd ten oraz podobne przypadki zostały zarejestrowane
jako zabytkowe celem uniknięcia płacenia podatku akcyzowego oraz niższych stawek obowiązkowego ubezpieczenia.
Proszę o sprawdzenie podstaw rejestracji pozostałych pojazdów z listy,
których wiek oraz zakończenie produkcji modelu nie kwalifikują ich jako pojazdy zabytkowe, a cechy poszczególnych egzemplarzy nie kwalifikują do
uznania ich za pojazdy o szczególnej wartości dla historii motoryzacji.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Peczkis

Odpowiedź
Warszawa, 11 kwietnia 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Grzegorza Peczkisa na
55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r., przekazane przy piśmie Marszałka Senatu RP znak BPS/043-55-1503/18 z dnia 2.02.2018 r., uprzejmie informuję,
że w celu właściwego załatwienia sprawę przekazano do właściwej miejscowo Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku celem weryfikacji informacji i przeprowadzenia
stosownych czynności.
Dotychczas wykonano szereg czynności, mających na celu dokonanie analizy
funkcjonowania wskazanych podmiotów w kontekście rzetelności wywiązywania się
z obowiązków podatkowych. Przeprowadzono również czynności sprawdzające wobec
podmiotów występujących w sprawie. Po zakończeniu prac analitycznych i czynności
sprawdzających podjęta zostanie decyzja o dalszych działaniach w sprawie, w tym
o potrzebie wszczęcia kontroli podatkowej.
Z przykrością informuję Pana Marszałka, iż udzielenie bardziej szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie, stanowiłoby naruszenie ustawowych przepisów,
regulujących ochronę informacji stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu
art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Również
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ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1510 ze zm.) nie daje możliwości udostępnienia informacji o czynnościach podejmowanych przez organy KAS wobec konkretnych podatników.
Przedstawiając powyższe, wyrażam nadzieję, że zaprezentowane wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Marszałka i Pana Senatora za wyczerpujące.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
SZEFA KAS
Piotr Walczak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Zastępca Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej
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Oświadczenie senatorów Michała Potocznego,
Wojciecha Piechy oraz Krystiana Probierza
skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój i rodzina to jedne z najważniejszych
wyzwań stojących przed każdym rządem. „Drużyna dobrej zmiany” doskonale o tym wie, dlatego na przestrzeni ostatnich 2 lat podejmuje liczne, często trudne i wymagające odwagi, reformy. Reformy, które w efekcie końcowym mają zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo i sprawiedliwość
społeczną. Jedne z najtrudniejszych zadań w pracy parlamentarnej, z jakimi
przychodzi się mierzyć, związane są z reformą służby zdrowia.
Zgodnie z nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została
wprowadzona tzw. sieć szpitali. Przy całej, słusznej zresztą, diagnozie problemów służby zdrowia w Polsce warto zastanowić się, czy nie należałoby
raz jeszcze przyjrzeć się zapisom o tzw. sieci szpitali i wprowadzić w pewnych obszarach niewielkich korekt.
W przedmiotowej ustawie brakuje rozwiązań odnoszących się do szpitali, które w momencie wejścia w życie sieci szpitali (1 października 2017 r.)
były już w zaawansowanym stadium budowy lub wręcz na etapie końcowym budowy. Niejako z góry wykluczono te placówki z sieci, nie dając
im szans na leczenie pacjentów. Zapisy ustawowe, które wymagają, aby
szpital funkcjonował przez minimalny okres 2 lat (na dzień 1 października
2017 r.) są w przypadku takich podmiotów niemożliwe do spełnienia.
Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w Katowicach, gdzie z inicjatywy osoby prywatnej, bez udziału środków publicznych, powstał duży kompleks medyczny składający się ze szpitala wielospecjalistycznego (10 oddziałów, 4 sale operacyjne) przystosowanego do pracy 24 h/7, izby przyjęć,
zakładu diagnostyki obrazowej, 20 poradni specjalistycznych. Rozmach
inwestycji, która rozpoczęła się w 2013 r., pozwala przypuszczać, że w zamyśle pomysłodawcy i realizatora przedsięwzięcia nie jest i nie było nastawianie się na realizację wybranych procedur medycznych. O tym świadczy
m.in. wspomniana gotowość placówki do przyjmowania pacjentów nie tylko
w trybie planowym, ale także nagłym, jak również utworzenie oddziałów
powszechnie uznawanych za nierentowne, takich jak choćby geriatria czy
oddział chorób wewnętrznych.
Szanowny Panie Ministrze, dla mieszkańców całej aglomeracji śląskiej
niezrozumiałe jest, że duży, nowoczesny i w pełni wyposażony szpital nie
może leczyć pacjentów w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych tylko dlatego, iż nie może wykazać się wymaganą w ustawie historią w udzielaniu świadczeń medycznych.
W związku z tym prosimy Pana Ministra o rozważenie możliwości weryfikacji ustawy o sieci szpitali i wprowadzenia dodatkowych zapisów wyłączających do ustawy.
Prosimy ponadto o informację, czy planowana jest w tym roku dodatkowa, tzw. mała ustawa dotycząca sieci szpitali.
Michał Potoczny
Wojciech Piecha
Krystian Probierz
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Odpowiedź
Warszawa, 21.03.2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do oświadczenia Panów Michała Potocznego, Wojciecha Piechy
i Krystiana Probierza Senatorów RP, złożonego w dniu 31 stycznia 2018 r. podczas
55. posiedzenia Senatu RP w ww. sprawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej włączenia do PSZ nowo powstających podmiotów leczniczych, uprzejmie informuję, że obowiązujące przepisy nie przewidują takiej
możliwości oraz nie planuje się zmian w tym zakresie. Natomiast takie podmioty mogą
uczestniczyć w organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) konkursach
ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
zdrowotnymi i planami zakupu świadczeń zdrowotnych sporządzonymi przez oddziały
wojewódzkie NFZ.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie
porównania planu zakupu świadczeń zdrowotnych ze świadczeniami zdrowotnymi,
które będą wykonywane przez świadczeniodawców w ramach systemu PSZ, przeprowadza konkursy ofert na świadczenia zdrowotne, w zakresie których potrzeby zdrowotne na terenie danego województwa nie będą właściwie zaspokojone.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie każda inwestycja w ochronę zdrowia jest zasadna. Dla oceny zasadności inwestycji stworzono instrument „IOWISZ”, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Jest to narzędzie do opiniowania celowości inwestycji przez wojewodów oraz Ministra Zdrowia. Zostało wprowadzone, by nowe inwestycje były realizowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne
i gdzie przyniosą największe korzyści pacjentom. „IOWISZ” pozwoli wskazać inwestycje, które nie są racjonalne i niosą ze sobą duże ryzyko. Służy racjonalizacji inwestycji
w służbie zdrowia poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb mieszkańców
oraz podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.
Gwarantuje racjonalne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych na inwestycje (budowlane lub zakupowe) związane z:
∙ utworzeniem nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
∙ utworzeniem nowych jednostek zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
∙ utworzeniem nowych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu
leczniczego.
Zgodnie z art. 148 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2017, poz.1938, z późn. zm.), przy porównaniu
ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej uwzględnia się także, czy świadczeniodawca posiada ważną pozytywną opinię o celowości inwestycji. W związku z powyższym w rozporządzeniu kryterialnym został określony warunek, zgodnie z którym punkty ujemne są przyznawane w przypadku, gdy podmiot leczniczy lub jednostki lub komórki organizacyjne zakładu leczniczego
podmiotu leczniczego utworzone po dniu 29 czerwca 2016 r. lub inwestycja wszczęta
po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej
objęte przedmiotem postępowania nie będzie posiadał ww. ważnej pozytywnej opinii.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
Zbigniew Król
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które usprawnią proces wypłacania rekompensat, oraz działań legislacyjnych, które przyczynią się do
rozszerzenia zakresu grup społecznych uwzględnianych w wypłacaniu rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego.
Jako senator RP jednoznacznie i w pełni poparłem ustawę o świadczeniu
rekompensacyjnym, zdając sobie jednak sprawę z pewnych mankamentów
z nią związanych. Z informacji, które wtedy uzyskałem, mogłem wnioskować, że wady tej ustawy zostaną niezwłocznie usunięte.
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla była odpowiedzią na długoletnie oczekiwania grupy społecznej, która utraciła prawo do pobierania
węgla wypłacanego w naturze bądź w postaci ekwiwalentu pieniężnego.
Deputat węglowy w każdej postaci był pewnego rodzaju świadczeniem
gwarantowanym dla górników w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Stanowi on również formę zobowiązania państwa względem górników
i ich rodzin.
Wskazana ustawa nie rozwiązuje jednak istniejących problemów dotyczących wypłacenia rekompensat grupie tzw. młodych emerytów górniczych,
którzy przeszli na emeryturę po 1 stycznia 2015 r., oraz wdowom i sierotom
pobierającym renty rodzinne po górnikach, którzy zmarli jako czynni pracownicy kopalń, a nie jako emeryci lub renciści. W związku z zaistniałym faktem
do mojego biura senatorskiego licznie zgłaszają się przedstawiciele tych grup
społecznych, wskazując, że złożony przez nich wniosek został rozpatrzony
negatywnie. Wśród zgłaszających się osób są również i takie, które do dnia
dzisiejszego nie otrzymały pieniędzy w ramach stosownej rekompensaty ani
odmowy takiej wypłaty.
Wskazane przeze mnie osoby, które zostały pominięte przy wypłacie rekompensaty, są rozgoryczone zaistniałą sytuacją. Wszystkie te osoby organizują się w grupach przy pomocy różnych kancelarii prawnych, które wskazują im możliwość podjęcia kroków prawnych zmierzających do uzyskania
stosownej rekompensaty. Takie nastawienie potwierdza również tematyka
poruszana przez mieszkańców podczas spotkań w moim okręgu wyborczym.
Emeryci górniczy, którzy prawa emerytalne nabyli po 1 stycznia 2015 r.,
zaznaczają, że w ich ocenie zostali niesprawiedliwie potraktowani, ponieważ
w trakcie restrukturyzacji branży górniczej, musieli oni podpisywać w swoich przedsiębiorstwach, „niejako pod przymusem”, stosowny dokument zawieszający prawo do deputatu pod groźbą utraty pracy. Istotny jest także
przypadek wdów i sierot po górnikach, którzy po śmierci górnika, zazwyczaj
jedynego żywiciela rodziny, zostawali bez należytego zabezpieczenia finansowego względem swoich rodzin.
Uwzględnienie pozostałych grup społecznych w kwestii rekompensaty za
utracone prawa do bezpłatnego węgla byłoby pewnego rodzaju dopełnieniem
zadośćuczynienia, na które ewentualni uprawnieni oczekują od wielu lat.
Realizacja tego postulatu związanego z zaspokojeniem roszczeń dotychczas nieuwzględnionych w ustawie pozwoliłaby uniknąć oskarżeń o nierówne traktowanie społeczeństwa przy wypłacie rekompensat.
Z szacunkiem
Krystian Probierz
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Odpowiedź
MINISTRA ENERGII
Warszawa, 2.03.2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krystiana Probierza złożone na
55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia działań
usprawniających proces wypłacania rekompensat oraz działań legislacyjnych, które
przyczynią się do rozszerzenia zakresu grup społecznych uwzględnionych w wypłacaniu rekompensat za utracone prawo do deputatu węglowego, uprzejmie przekazuję
poniższe informacje.
Do przedsiębiorstw górniczych wskazanych w ustawie z dnia 12 października
2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971) złożono ponad 237 tys. wniosków, z których do
końca 2017 r. zweryfikowano i wypłacono świadczenia rekompensacyjne dla ponad
187 tys. osób.
Według stanu na dzień 28 lutego 2018 r. w bieżącym roku zostały wypłacone
świadczenia dla kolejnych 18 tys. osób na kwotę ponad 181 mln zł.
Łącznie zweryfikowano i wypłacono ponad 205 tys. rekompensat na ogólną
kwotę ponad 2 mld zł.
Do weryfikacji pozostało jeszcze ok. 6,5 tys. wniosków i dotyczy to praktycznie
jedynie Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W pozostałych spółkach program właściwie
już się zakończył, ponieważ do weryfikacji zostały jedynie pojedyncze wnioski, które
czekają na uzupełnienie dokumentów przez osoby uprawnione lub wymagają dodatkowych wyjaśnień.
Do końca I kwartału 2018 r. wszystkie osoby, które złożyły wnioski powinny otrzymać w przypadku pozytywnej weryfikacji wypłatę należnego świadczenia, a w przypadku negatywnej weryfikacji odmowę w formie pisemnej, od której mogą się odwołać
do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od otrzymania odmowy.
W czasie prac nad projektem ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla priorytetem dla działań Rządu było przede wszystkim wypłacenie emerytom i rencistom, finansowanego ze środków budżetu państwa,
świadczenia rekompensującego w możliwie jak największym stopniu korzyści utracone w wyniku nieotrzymywania deputatu węglowego bądź ekwiwalentu pieniężnego.
Na etapie prac legislacyjnych w katalogu osób uprawnionych, oprócz emerytów
i rencistów, uwzględniono również wdowy po nich. Ale nie dlatego, że są „lepsze’ od
wdów po pracownikach, ale dlatego, że były po emerytach i rencistach, których dotyczyła ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym. Nieujęcie w ustawie wdów i sierot po
pracownikach jest niewłaściwie interpretowane z punktu widzenia intencji ustawodawcy. Nie było celem, ani zamierzeniem pozbawianie rekompensaty wdów i sierot po
zmarłych górnikach (pracownikach). Nie powinno się także stawiać znaku równości
pomiędzy tą ustawą a układami zbiorowymi pracy obowiązującymi w poszczególnych
przedsiębiorstwach górniczych.
Obecnie prowadzone są przez Ministerstwo Energii analizy zapisów układów zbiorowych pracy zarówno zakładowych, jak i ponadzakładowych pod kątem uprawnienia
dla wdów po zmarłych pracownikach, bez względu na przyczynę zgonu. Biorąc pod
uwagę restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się
pod koniec ubiegłego wieku, mnogość rozwiązań prawnych (układy ponadzakładowe,
zakładowe umowy zbiorowe, porozumienia i inne regulacje prawa pracy obowiązujące
w przedsiębiorstwach górniczych), potrzebny jest na to wszystko przede wszystkim
czas. W niektórych kopalniach były regulacje, które można powiedzieć „na wprost”
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wymieniały wdowy po pracownikach w katalogu osób uprawnionych do bezpłatnego
węgla, w innych były tylko wdowy po emerytach i rencistach oraz tzw. grupa innych
osób niebędących pracownikami. Ministerstwo Energii stara się ustalić, czy w gronie
tych osób były np. wdowy po zmarłych pracownikach. Wiemy też, że strony układów
zbiorowych mają prawo dokonywać interpretacji zapisów zawartych w układach. Resort stara się dotrzeć do tych interpretacji, a sprawa nie jest prosta, gdyż sektor jest
zrestrukturyzowany i odszukanie dokumentów z lat 1991–2015 napotyka problemy,
często stricte organizacyjne, czyli gdzie i u kogo fizycznie takie dokumenty mogą się
znajdować.
Ponadto przedsiębiorstwa górnicze sprawdzają w posiadanej dokumentacji, jakiej
liczby osób może ta kwestia dotyczyć.
Po zakończeniu, można powiedzieć I etapu, realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym, po dokonaniu rozliczeń przez przedsiębiorstwa wypłacające, Ministerstwo Energii będzie diagnozować możliwości zarówno prawne, jak i finansowe,
rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazły się wdowy i sieroty po zmarłych pracownikach.
Natomiast jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, którzy utracili prawo do deputatu
jeszcze jako czynni pracownicy, to sytuacja tych osób różni się zasadniczo od sytuacji
emerytów i rencistów uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego. Wówczas
gdy wypowiadano emerytom i rencistom prawo do bezpłatnego węgla, osoby te miały
jeszcze status „pracowników”. Pracownicy ci przechodzili na emeryturę nie mając już
prawa do bezpłatnego węgla jako emeryci i renciści. W związku z tym, skoro prawa
tego nie mieli, nie można osobom tym przyznać prawa do rekompensaty z tytułu
utraty prawa, gdyż zmieniając status z „pracownika” na „emeryta” lub „rencistę” już
tego prawa nie posiadali. Jak już wcześniej informowano w licznych wypowiedziach
na forum publicznym, Ministerstwo wraz ze stroną społeczną i zarządami każdej ze
spółek węglowych będzie analizować i rozstrzygać, mając na względzie wyniki spółek
za I półrocze, co w tej kwestii można zrobić.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ENERGII
Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które przyczynią się do humanitarnego traktowania zwierząt w schroniskach.
Z wiedzy uzyskanej z mediów wynika, iż kierowany przez Pana resort
planuje wprowadzenie obowiązku elektronicznego znakowania psów oraz
utworzenie centralnej bazy danych zidentyfikowanych i zarejestrowanych
zwierząt domowych. Czipowanie zwierząt jest dobrym rozwiązaniem, pozwoli walczyć z problemem bezdomności i zdyscyplinuje nieodpowiedzialnych właścicieli porzucających swoje zwierzęta. Ponadto czipowanie ułatwi
identyfikację zagubionego czworonoga.
W swoim oświadczeniu chciałbym się jednak skupić na warunkach bytowania zwierząt w schroniskach. W wielu schroniskach warunki są nieodpowiednie, na co uwagę zwracają zarówno media, jak i Najwyższa Izba
Kontroli. Spotkałem się z opiniami, iż dozwolone powinno być prowadzenie
schronisk jedynie przez gminy i organizacje zajmujące się szeroko pojętą
opieką nad zwierzętami. Używano w tym wypadku argumentu, iż podmiot
prywatny jest nastawiony na zysk, a nie na właściwą opiekę nad zwierzętami. Zdaję sobie sprawę z tego, iż podmiot prywatny również może świadczyć należytą opiekę nad zwierzętami. Do mediów przedostają się jednak
informacje o dużych prywatnych schroniskach, w których przebywa po kilka
tysięcy psów, gdzie zwierzęta nie mają zapewnionych odpowiednich warunków bytowania i opieki. Według danych NIK z 2016 r. w dużych schroniskach występuje najniższy wskaźnik adopcji, na poziomie 11–15%. Niestety
właśnie one są najczęściej wybierane przez gminy ze względu na niższe
koszty zapewnienia opieki. Oddawanie zwierząt do adopcji nie jest w ich
interesie, gdyż przy dziennej stawce pobytowej jak najdłuższe przetrzymywanie zwierząt stanowi stałe źródło dochodu.
W moim odczuciu należy zastanowić się nad polepszeniem warunków
bytowania i opieki w schroniskach. Być może należy rozważyć ograniczenie liczby psów w schroniskach czy też zastanowić się nad skuteczniejszymi narzędziami kontroli. Spotkałem się również z postulatem, iż należałoby
wprowadzić jedną minimalną kwotę, którą gminy płaciłyby za dzienny pobyt
zwierzęcia w schronisku. Wspomniana kwota uwzględniałaby rzeczywiste
koszty utrzymania oraz opieki weterynaryjnej zwierząt.
Uprzejmie proszę o informację, jak i kiedy sygnalizowany problem dotyczący schronisk dla zwierząt zamierza rozwiązać kierowane przez Pana
ministerstwo.
Z wyrazami szacunku
Krystian Probierz

Odpowiedź
Warszawa, 2018.02.13
Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 2 lutego 2018 r. znak BPS/043-55-1506/18 oświadczenie Pana Krystiana Probierza Senatora RP złożone podczas
55. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 stycznia 2018 r. w sprawie warunków bytowania zwierząt w schroniskach uprzejmie informuję, że projekt ustawy o systemie
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identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych, który miał na celu kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych ze zwalczaniem problemu bezdomnych zwierząt,
w tym również w zakresie określenia minimalnych warunków utrzymywania zwierząt
w schroniskach, nie uzyskał na razie poparcia Zespołu do Spraw Programowania Prac
Rządu i nie uzyskał na razie wpisu do Wykazu prac programowych i legislacyjnych
Rządu. W związku z powyższym dalsze prace nad tym projektem zostały wstrzymane.
Z poważaniem
Krzysztof Jurgiel
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Oświadczenie senatora Krystiana Probierza
skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które usprawnią proces wypłacania rekompensat, oraz działań legislacyjnych, które przyczynią się do
rozszerzenia zakresu grup społecznych uwzględnionych w wypłacaniu rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego.
Jako senator RP jednoznacznie i w pełni poparłem ustawę, zdając sobie
sprawę z pewnych mankamentów z nią związanych. Z informacji, które wtedy uzyskałem, mogłem wnioskować, że wady tej ustawy zostaną niezwłocznie usunięte.
Uzasadnienie.
Przyjęcie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla rozwiązało istniejący problem – w pewnej części
– oraz zaspokoiło długoletnie oczekiwania ze strony części społeczeństwa
związanego zawodowo z branżą górniczą, która utraciła prawo do pobierania węgla wypłacanego w naturze bądź w postaci ekwiwalentu pieniężnego.
Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla nie uwzględnia możliwości
uzyskania stosownej rekompensaty grupy tzw. młodych emerytów górniczych, którzy przeszli na emeryturę po 1 stycznia 2015 r., ani wdów i sierot
pobierających renty rodzinne po górnikach, którzy zmarli jako czynni pracownicy kopalń, a nie jako emeryci lub renciści.
Problem wszystkich grup nieobjętych rekompensatą jest często poruszany podczas spotkań w moim okręgu wyborczym. Ponadto zainteresowani
bezpośrednio zwracają się do mojego biura senatorskiego oraz biur filialnych ze wskazaniem, iż ustawa przy najlepszych założeniach nie obejmuje
wszystkich ewentualnie uprawnionych. Podkreśla się, że i oni powinni mieć
uprawnienie do skorzystania z takiej możliwości. Wszystkie te osoby w celu
podjęcia działań zmierzających do uzyskania stosownej rekompensaty szukają pomocy w różnych kancelariach prawnych. Efektem tego są organizowane spotkania, na których licznie przybyłe osoby instruuje się o możliwości
podjęcia kroków prawnych. Uczestniczą w nich zarówno tzw. młodzi emeryci
górniczy, jak i wdowy oraz sieroty nieobjęte ustawą.
Emeryci górniczy, którzy prawa emerytalne nabyli po 1 stycznia 2015 r.,
zaznaczają, że w ich ocenie zostali potraktowani niesprawiedliwie, ponieważ w trakcie restrukturyzacji branży górniczej musieli w swoich przedsiębiorstwach pod groźbą utraty pracy podpisywać stosowny dokument zawieszający prawo do deputatu. Opisane zjawisko wprawia ich w dodatkowe
rozgoryczenie. Niemożliwy do pominięcia jest także przypadek wdów i sierot
po górnikach, sytuacja, w której zmarli pracownicy wielokrotnie nie zostawili
należytego zabezpieczenia finansowego względem swoich rodzin.
Pominięte grupy społeczne powinny mieć prawo do skorzystania z możliwości uzyskania rekompensaty za utracone korzyści w postaci bezpłatnego
węgla. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w postaci nowelizacji ustawy
bądź poprzez podjęcie innych systemowych działań. Ewentualni uprawnieni, podobnie jak poprzednie grupy, od lat czekają na taką możliwość prawną.
Z poważaniem
Krystian Probierz
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Odpowiedź
MINISTRA ENERGII
Warszawa, 2.03.2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krystiana Probierza złożone na
55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia działań
usprawniających proces wypłacania rekompensat oraz działań legislacyjnych, które
przyczynią się do rozszerzenia zakresu grup społecznych uwzględnionych w wypłacaniu rekompensat za utracone prawo do deputatu węglowego, uprzejmie przekazuję
poniższe informacje.
Do przedsiębiorstw górniczych wskazanych w ustawie z dnia 12 października
2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971) złożono ponad 237 tys. wniosków, z których do
końca 2017 r. zweryfikowano i wypłacono świadczenia rekompensacyjne dla ponad
187 tys. osób.
Według stanu na dzień 28 lutego 2018 r. w bieżącym roku zostały wypłacone
świadczenia dla kolejnych 18 tys. osób na kwotę ponad 181 mln zł.
Łącznie zweryfikowano i wypłacono ponad 205 tys. rekompensat na ogólną
kwotę ponad 2 mld zł.
Do weryfikacji pozostało jeszcze ok. 6,5 tys. wniosków i dotyczy to praktycznie
jedynie Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W pozostałych spółkach program właściwie
już się zakończył, ponieważ do weryfikacji zostały jedynie pojedyncze wnioski, które
czekają na uzupełnienie dokumentów przez osoby uprawnione lub wymagają dodatkowych wyjaśnień.
Do końca I kwartału 2018 r. wszystkie osoby, które złożyły wnioski powinny otrzymać w przypadku pozytywnej weryfikacji wypłatę należnego świadczenia, a w przypadku negatywnej weryfikacji odmowę w formie pisemnej, od której mogą się odwołać
do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od otrzymania odmowy.
W czasie prac nad projektem ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla priorytetem dla działań Rządu było przede wszystkim wypłacenie emerytom i rencistom, finansowanego ze środków budżetu państwa,
świadczenia rekompensującego w możliwie jak największym stopniu korzyści utracone w wyniku nieotrzymywania deputatu węglowego bądź ekwiwalentu pieniężnego.
Na etapie prac legislacyjnych w katalogu osób uprawnionych, oprócz emerytów
i rencistów, uwzględniono również wdowy po nich. Ale nie dlatego, że są „lepsze” od
wdów po pracownikach, ale dlatego, że były po emerytach i rencistach, których dotyczyła ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym. Nieujęcie w ustawie wdów i sierot po
pracownikach jest niewłaściwie interpretowane z punktu widzenia intencji ustawodawcy. Nie było celem, ani zamierzeniem pozbawianie rekompensaty wdów i sierot po
zmarłych górnikach (pracownikach). Nie powinno się także stawiać znaku równości
pomiędzy tą ustawą a układami zbiorowymi pracy obowiązującymi w poszczególnych
przedsiębiorstwach górniczych.
Obecnie prowadzone są przez Ministerstwo Energii analizy zapisów układów zbiorowych pracy zarówno zakładowych, jak i ponadzakładowych pod kątem uprawnienia
dla wdów po zmarłych pracownikach, bez względu na przyczynę zgonu. Biorąc pod
uwagę restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się
pod koniec ubiegłego wieku, mnogość rozwiązań prawnych (układy ponadzakładowe,
zakładowe umowy zbiorowe, porozumienia i inne regulacje prawa pracy obowiązujące
w przedsiębiorstwach górniczych), potrzebny jest na to wszystko przede wszystkim
czas. W niektórych kopalniach były regulacje, które można powiedzieć „na wprost”
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wymieniały wdowy po pracownikach w katalogu osób uprawnionych do bezpłatnego
węgla, w innych były tylko wdowy po emerytach i rencistach oraz tzw. grupa innych
osób niebędących pracownikami. Ministerstwo Energii stara się ustalić, czy w gronie
tych osób były np. wdowy po zmarłych pracownikach. Wiemy też, że strony układów
zbiorowych mają prawo dokonywać interpretacji zapisów zawartych w układach. Resort stara się dotrzeć do tych interpretacji, a sprawa nie jest prosta, gdyż sektor jest
zrestrukturyzowany i odszukanie dokumentów z lat 1991–2015 napotyka problemy,
często stricte organizacyjne, czyli gdzie i u kogo fizycznie takie dokumenty mogą się
znajdować.
Ponadto przedsiębiorstwa górnicze sprawdzają w posiadanej dokumentacji, jakiej
liczby osób może ta kwestia dotyczyć.
Po zakończeniu, można powiedzieć I etapu, realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym, po dokonaniu rozliczeń przez przedsiębiorstwa wypłacające, Ministerstwo Energii będzie diagnozować możliwości zarówno prawne, jak i finansowe,
rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazły się wdowy i sieroty po zmarłych pracownikach.
Natomiast jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, którzy utracili prawo do deputatu
jeszcze jako czynni pracownicy, to sytuacja tych osób różni się zasadniczo od sytuacji
emerytów i rencistów uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego. Wówczas
gdy wypowiadano emerytom i rencistom prawo do bezpłatnego węgla, osoby te miały
jeszcze status „pracowników”. Pracownicy ci przechodzili na emeryturę nie mając już
prawa do bezpłatnego węgla jako emeryci i renciści. W związku z tym, skoro prawa
tego nie mieli, nie można osobom tym przyznać prawa do rekompensaty z tytułu
utraty prawa, gdyż zmieniając status z „pracownika” na „emeryta” lub „rencistę” już
tego prawa nie posiadali. Jak już wcześniej informowano w licznych wypowiedziach
na forum publicznym, Ministerstwo wraz ze stroną społeczną i zarządami każdej ze
spółek węglowych będzie analizować i rozstrzygać, mając na względzie wyniki spółek
za I półrocze, co w tej kwestii można zrobić.
Z poważaniem
z upoważnienia
MINISTRA ENERGII
Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego
skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia
Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL), którzy przedstawili mi stanowisko
wszystkich 82 gminnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) z ziemi
lubuskiej w sprawie zwiększenia poziomu dotacji dla gmin przeznaczonej na
pokrycie kosztów obsługi programu 500+.
Świadczenia w ramach programu 500+ finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa, co wynika bezpośrednio z art. 29 ust. 1, 3 i 4 ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DzU
z 2017 r. poz. 1851). W chwili obecnej wysokość tej dotacji wynosi 1,5% kwoty otrzymanej na realizację świadczeń wychowawczych. Sytuacja prawna,
zaprezentowana powyżej, wskazuje na fakt, iż budżet na pokrycie kosztów
obsługi tego programu jest stały i proporcjonalny do wysokości dotacji, jaką
dana gmina otrzymuje na kompleksowe działania w zakresie świadczeń wychowawczych.
Program 500+, który z całą pewnością stał się niemałym odciążeniem
finansowym dla wielu polskich rodzin, funkcjonuje już ponad 1,5 roku. Jak
zauważają włodarze gmin zrzeszonych w ZGWL, rzeczywista wysokość
kosztów obsługi tego programu jest różna w poszczególnych JST i nie jest
proporcjonalna do wysokości wypłacanych świadczeń.
Jak podkreślają przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, zauważalne jest – zwłaszcza w małych gminach wiejskich, liczących średnio od 2 tysięcy do 10 tysięcy mieszkańców, a także w gminach
miejskich do 5 tysięcy mieszkańców – to, że budżet na pokrycie kosztów
obsługi funkcjonowania programu 500+ jest zdecydowanie przekraczany.
Taka sytuacja może doprowadzić do zapaści systemu świadczeń w danej
gminie, ponieważ ze względu na nieproporcjonalny wzrost kosztów jednego
programu automatycznie ubywa funduszy na pozostałe świadczenia wychowawcze.
Należy zwrócić również uwagę na rozłożenie wspomnianych kosztów,
biorąc pod uwagę elementy, na jakie wydawana jest większość funduszy.
Według samorządowców z ziemi lubuskiej znaczna część, a w wielu przypadkach całość, przyznanej dotacji wystarcza zaledwie na utrzymanie pracowników oddelegowanych do obsługi programu w jednostkach samorządowych. Istnieją również takie gminy, które ze względu na niewystarczający
poziom finansów nie były w stanie utworzyć nowego etatu, aby w jego ramach w całości zająć się obsługą programu 500+. Zagrożeniem płynącym
z tego zdarzenia jest fakt, iż przy niezmienionej liczbie pracowników przybywa im obowiązków, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia
jakości świadczonych usług.
Szanowna Pani Minister, dalsza realizacja oraz rozszerzanie programu 500+ są niezwykle istotne, jednak należy wziąć pod uwagę rzeczywiste koszty obsługi tego świadczenia w każdej gminie i dostosować poziom dotacji tak, aby nie prowadził on do upadku finansów publicznych
danych JST.
Zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o odniesienie się do
przedstawionej sytuacji, a także udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posiada aktualne dane mówiące o faktycznych kosztach obsługi programu 500+?
Jeżeli tak, to proszę, o ile to możliwe, o przedstawienie tych danych wraz
z zestawieniem, jaka kwota stanowi 1,5% dotacji na świadczenia wychowawcze w danych gminach, ze szczególnym uwzględnieniem JST ziemi
lubuskiej.
2. Czy kierowany przez Panią Minister resort planuje zwiększenie dla
samorządów wysokości dotacji celowej na świadczenia wychowawcze? Jeżeli tak, to proszę o udzielenie informacji na temat poziomu wzrostu, a także
terminów, w jakich miałby on zostać zapewniony.
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3. Czy istnieje możliwość zwiększenia współczynnika procentowego dotacji na obsługę programu 500+? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie opinii publicznej zestawienia informującego o sposobie przeprowadzenia takich
zmian i ich wpływie na pozostałe elementy finansów publicznych gmin.
Z poważaniem
Waldemar Sługocki

Odpowiedź
Warszawa, 22 lutego 2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 2 lutego br., znak: BPS/043-55-1508/18, dotyczące oświadczenia senatora Waldemara Sługockiego, złożonego podczas 55. posiedzenia Senatu RP, w sprawie zwiększenia poziomu dotacji dla gmin
przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi Programu „Rodzina 500plus”, uprzejmie
wyjaśniam.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi obecnie prac dotyczących podwyższenia wskaźnika odpisu na koszty obsługi świadczenia wychowawczego.
Jednocześnie należy przypomnieć, że przygotowując ustawę o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, realizującą Program „Rodzina 500plus”, przyjęto, że niezbędne jest zapewnienie gminom (będącym realizatorami świadczenia wychowawczego)
odpowiedniego poziomu finansowania obsługi tego Programu. Było to tym bardziej
istotne, gdyż realizacja świadczenia wychowawczego to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W wyniku konsultacji projektu ww. ustawy, także z przedstawicielami samorządów, przyjęto, że w 2016 r. wskaźnik przysługującego gminom odpisu
na koszty obsługi świadczenia wychowawczego to 2% otrzymanej dotacji na zadanie,
zaś od 1 stycznia 2017 r. jego wartość to 1,5% otrzymanej dotacji. Wyższy udział kosztów obsługi w dotacji w 2016 r. wynikał m.in. z przekazania środków na wdrożenie
i przygotowanie gmin do realizacji świadczeń wychowawczych. Przy czym, pomimo
zmniejszenia 0,5 pkt. proc. od 2017 r. wskaźnika stanowiącego podstawę do ustalania
środków na koszty obsługi świadczenia wychowawczego, bezwzględna kwota środków
przysługujących na ten cel nie uległa zasadniczym zmianom, ze względu na już całoroczne obowiązywanie Programu.
Warto wspomnieć, że w 2016 r. gminy nie wykorzystały całej puli przysługujących
im z budżetu państwa środków na obsługę świadczenia wychowawczego. Z kwoty
zagwarantowanego na ww. cel odpisu z budżetu państwa wynoszącej 349,4 mln zł
samorządy wydatkowały 315,6 mln zł (tj. 90,4%).
Należy również zauważyć, że procedura prowadzenia postępowań w sprawach
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest zdecydowanie prostsza,
a w konsekwencji istotnie mniej kosztochłonna, niż procedura ustalania prawa do
innych świadczeń na rzecz rodziny (np. świadczeń rodzinnych), biorąc pod uwagę
fakt, że nie jest przeprowadzany test dochodowy w przypadku rodzin wnioskujących
o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci.
Trzeba też wspomnieć, że realizacja świadczeń wychowawczych wspierana jest
przez dedykowane oprogramowanie do realizacji świadczeń, zaś wiele niezbędnych
danych niezbędnych do ustalenia prawa do tych świadczeń pozyskiwanych jest bezpo-
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średnio z innych rejestrów lub też weryfikowanych z wykorzystaniem tych rejestrów.
Fakt ten w połączeniu ze znaczną ilością wniosków wpływających drogą elektroniczną
(24% ogółu wniosków), kiedy to nie ma konieczności ręcznego wprowadzania wniosku
do systemu teleinformatycznego do obsługi świadczenia wychowawczego, daje dodatkową znaczną oszczędność czasu, a co za tym idzie niższą kosztochłonność realizacji
Programu „Rodzina 500plus”.
Resort rodziny monitoruje funkcjonowanie Programu „Rodzina 500plus” poprzez
sprawozdawczość rzeczowo-finansową z jego realizacji. Dane te są przekazywane
przez gminy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem
wojewodów. Przekazane ostatecznie dane za 2017 r. o realizacji ww. Programu, w tym
również w zakresie wydatków związanych z obsługą świadczenia wychowawczego, zostaną poddane wnikliwej analizie.
Ponadto kwestia kosztów obsługi świadczenia wychowawczego będzie przedmiotem tegorocznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli w ramach postępowania P/18/065
Realizacja Programu „Rodzina 500plus”. Wyniki tej kontroli, jak też analizy danych
na temat ponoszonych przez gminy wydatków na koszty obsługi Programu „Rodzina
500plus” stanowić będą podstawę formułowania wniosków w tym zakresie.
Elżbieta Rafalska
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Oświadczenie senatora Waldemara Sługockiego
skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Polskiej Izby
Motoryzacji (PIM), którzy zwrócili moją uwagę na fakt, iż w ramach powypadkowych napraw samochodów stosuje się nieoryginalne części. Temat ten
został już przeze mnie poruszony w 2012 r., kiedy to skierowałem do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację nr 3876.
Przedstawiciele środowiska motoryzacyjnego w naszym kraju, będący
najbliżej spraw omawianych w poniższym oświadczeniu, alarmują, iż mimo
początkowej poprawy sytuacji w ciągu ostatnich 2 lat incydenty te zaczęły
się powtarzać na masową skalę. Powiązane jest to ściśle z działaniami firm
ubezpieczeniowych, które nie są chętne do wypłacania odszkodowania powypadkowego w kwotach, które faktycznie oddają skalę zniszczeń i koszty
napraw. Sytuacja taka zmusza właścicieli pojazdów mechanicznych do szukania rozwiązań tańszych, aczkolwiek niekoniecznie bezpiecznych.
Kolejnym istotnym elementem w tym kontekście jest dopuszczenie w wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do naprawy pojazdów części
„P”. Są one określane jako części nowe, nieoryginalne, cechujące się porównywalną jakością do części fabrycznie nowych, montowanych podczas produkcji pojazdów. Zastosowanie w wytycznych powyższego zapisu jest bardzo często wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe do zaniżania cen
komponentów nadających się do wymiany powypadkowej. Sytuacja ta doprowadza w praktyce do znacznego zaniżania kwot wypłacanych w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC.
Szanowny Panie Ministrze, prawdą jest, że część postulatów, które zawarte zostały w mojej interpelacji z 2012 r., została wdrożona. Pozostaje
jednak jeszcze wiele kwestii, które należy uregulować jak najszybciej, ponieważ wywołują one wiele nieprawidłowości i działania na szkodę osób
starających się o uzyskanie świadczenia z ubezpieczenia OC.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zabranie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a także o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Ile spraw sądowych założono przeciwko firmom ubezpieczeniowym
w ciągu ostatnich 2 lat w związku z zaniżaniem odszkodowań z OC?
2. Jakie jest średnie przewyższenie kwot odszkodowań przyznanych poszkodowanym w wyniku wyroków sądowych w porównaniu do tych, które
zostały im zaproponowane przez firmy ubezpieczeniowe?
3. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje danymi statystycznymi
mówiącymi o tym, w jakim procencie spraw sądowych o zaniżanie świadczeń odszkodowawczych zapadły wyroki stwierdzające, iż firma ubezpieczeniowa zaniżyła przyznaną kwotę? Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe,
o upublicznienie tych danych.
Z poważaniem
Waldemar Sługocki
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Odpowiedź
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, 8 marca 2018 r.
Pani
Maria Koc
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie złożone przez Pana Waldemara Sługockiego na 55. posiedzeniu Senatu w dniu 31 stycznia 2018 roku, uprzejmie informuję,
co następuje.
Ad pyt. 1 ww. oświadczenia:
Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dane statystyczne dotyczące działalności
sądów powszechnych za pośrednictwem sprawozdań statystycznych w cyklach kwartalnych, półrocznych i rocznych w sposób narastający, kumulatywnie. Sprawozdania
statystyczne podzielone są według instancyjności, działów prawa i zawierają sprawy
objęte symbolami sklasyfikowanymi w Wykazie symboli stanowiącym załącznik nr 2
do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji
sądowej.
W części ewidencyjnej sprawozdań statystycznych wyodrębniono następujące
sprawy:
∙ „spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz” (014oc),
∙ „roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielom OC posiadacza pojazdu mechanicznego” (014pz),
∙ „spory na ile ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640pz” (640oc),
∙ „roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego” (640pz).
W załączeniu uprzejmie przedstawiam opracowanie statystyczne dotyczące ewidencji wybranych spraw cywilnych i gospodarczych w sądach powszechnych w latach
2016–2017, w którym to zestawieniu ujęto powyżej wskazane sprawy.
Należy mieć jednak na uwadze, że zasób danych na temat działalności sądów powszechnych gromadzonych w sprawozdaniach ograniczony jest budową formularzy
statystycznych, a co za tym idzie nie ma możliwości wyodrębnienia wszystkich spraw
toczących się w sądach w danych okresie sprawozdawczym w sposób szczegółowy.
Wobec powyższego uprzejmie informuję, że spośród informacji gromadzonych
w sprawozdaniach w sprawach cywilnych (MS-S1) oraz w sprawozdaniach w sprawach gospodarczych (MS-S19) nie jest możliwe wyodrębnienie danych na temat liczby
spraw sądowych, które dotyczyły zaniżenia przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań
z OC, ile spraw dotyczyło odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowania, a w ilu
zakład ubezpieczeń kwestionował co do zasady swoją odpowiedzialność.
Ad pyt. 2 ww. oświadczenia:
W załączeniu uprzejmie przedstawiam zestawienie prezentujące dane statystyczne
na temat prawomocnie zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych (łącznie dla spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz).
Dodać należy, że Ministerstwo nie dysponuje danymi dotyczącymi kwot odszkodowań proponowanych przez firmy ubezpieczeniowe, dlatego też nie jest możliwe dokonanie analizy porównawczej tej grupy odszkodowań z odszkodowaniami sądowymi.
Ad pyt. 3 ww. oświadczenia:
Ministerstwo nie dysponuje również danymi statystycznymi w jakim procencie
spraw sądowych zapadły wyroki stwierdzające, że firma ubezpieczeniowa zaniżyła
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przyznaną kwotę. W danych ewidencyjnych sprawozdań statystycznych są wprawdzie zawarte informacje, w ilu sprawach o symbolach 014oc, 014pz, 640oc i 640pz
uwzględniono powództwo w całości lub w części, jednak nie we wszystkich tych sprawach musiało dojść do zaniżenia wysokości odszkodowania, gdyż nie można wykluczyć, że częściowe uwzględnienie powództwa dotyczyć mogło np. odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowania, a nie jego wysokości.
Z poważaniem
PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Łukasz Piebiak
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Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego
skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Proces zmiany nazewnictwa węzłów autostradowych na A1 Lubicz
i Turzno na odpowiednio Toruń-Wschód i Toruń-Północ jest podyktowany
wieloma praktycznymi przesłankami i był efektem wieloletnich zabiegów
parlamentarzystów, władz miasta Torunia, mieszkańców oraz lokalnych
mediów. Kluczowe jest wydanie stosownego rozporządzenia, tak aby dokończyć rozpoczętą kilka miesięcy temu procedurę zmiany nazw.
Pozwolę sobie przypomnieć, że pod koniec kadencji rząd premier Ewy
Kopacz na mocy rozporządzenia, które weszło w życie 23 października
2015 r., dokonał postulowanej od wielu lat zmiany nazwy węzła autostradowego na A1 z Czerniewice na Toruń-Południe.
Jako senator ziemi toruńskiej kilkukrotnie składałem na ręce Pana Ministra oświadczenia dotyczące możliwości sfinansowania ze środków resortu
zmiany nazw pozostałych 2 węzłów. Niestety, na przestrzeni ostatnich 2 lat
działanie to nie było ujęte w żadnych planach ministerstwa.
Biorąc pod uwagę to oraz realia finansowe związane ze środkami budżetowymi na rok 2018, ponawiam apel do Pana Ministra o dokonanie analizy
prognozowanych kosztów zmiany nazw wskazanych węzłów oraz zapewnienie środków finansowych na przedmiotowy cel.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Termiński

Odpowiedź
Warszawa, 27 lutego 2018 r.
Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na otrzymane w dniu 7 lutego 2018 r. oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego w sprawie zmiany nazw węzłów „Turzno” i „Lubicz” na autostradzie A1 (pismo o sygn. BPS/043-55-1510/18), informuję, że w przedmiotowej
sprawie podtrzymuję stanowisko wyrażone przy piśmie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2017 r. (sygn. DDP.III.054.1.2017.MA.1; NK: 31367/17).
Sprawa zmiany nazw węzłów „Turzno” oraz „Lubicz” była kilkukrotnie przedmiotem
analizy resortu Infrastruktury i Budownictwa we współpracy z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedmiotem konsultacji ze spółką Gdańsk Transport Company SA, zarządzającą odcinkiem Gdańsk – Toruń autostrady A1, w zakresie
ustalenia warunków prawnych, technicznych i finansowych przeprowadzenia zmiany.
Przeprowadzone w latach ubiegłych analizy kosztów zmian węzłów, opierających
się na kosztach zmiany węzła „Czerniewice” na „Toruń Południe” wskazywały na
przewidywane wysokie koszty wprowadzenia zmian nazw węzłów, w części kosztów
faktycznie poniesionych oraz kosztów zabezpieczenia konstrukcji. Koszty zmiany
nazw węzłów z uwagi na zapisy Umowy Koncesyjnej zobowiązują stronę publiczną
do ich pokrycia.
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Inicjatywę w zakresie zmian posiadają jednostki samorządu terytorialnego, które
mogą finansować lub współfinansować zadania, w tym również zmiany nazw węzłów.
Do Ministerstwa Infrastruktury nie wpłynęły od strony samorządowej wnioski o podjęcie ww. działań wraz z zapewnieniem ich finansowania.
z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu
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Oświadczenie senatora Przemysława Termińskiego
skierowane do ministra sprawiedliwości,
prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Sąd Rejonowy w Toruniu, który obecnie zlokalizowany jest w pięciu różnych miejscach, miał przenieść się do nowej siedziby. W tym celu wybudowany ma być gmach na Placu Zwycięstwa w Toruniu. W nowej siedzibie docelowo ma znaleźć się m.in. 40 sal rozpraw oraz pomieszczenia dla
wszystkich 12 wydziałów Sądu Rejonowego. Obecne warunki lokalowe oraz
stan budynków pozostawiają wiele do życzenia, komplikując jednocześnie
codzienną komunikację między sędziami a poszczególnymi wydziałami.
Pozwolenie na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu zostało wydane we wrześniu 2017 r. Inwestycja ma kosztować około 160 milionów zł. Wstępną koncepcję obiektu, w oparciu o którą powstanie projekt,
przygotowała Pracownia Architektoniczna AA SC z Gdańska. Rozpoczęcie
inwestycji uzależnione jest jednak od jej uwzględnienia w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety w planowanych na rok 2018 wydatkach
resortu nie zostało przewidziane dofinansowanie budowy nowej siedziby
Sądu Rejonowego w Toruniu.
Wobec tego oraz mając na uwadze oczekiwanie środowisk sędziów,
prawników, władz samorządowych miasta Torunia oraz mieszkańców na
rozpoczęcie budowy gmachu sądu, pozwalam sobie prosić Pana Ministra
o ponowną analizę możliwości uwzględnienia kosztorysu budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu w planach finansowych resortu jeszcze
na rok 2018.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Termiński

Odpowiedź
Warszawa, 27.02.2018 r.
Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Przemysława Termińskiego na 55. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 stycznia 2018 r.,
przesłane przy piśmie znak: BPS/043-55-1511/18 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie
rozpoczęcia w 2018 r. budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu, uprzejmie
informuję, że w miesiącu lutym bieżącego roku, wobec spełnienia warunków finansowania inwestycji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579), podjąłem decyzję o wprowadzeniu do
planu wydatków majątkowych sądownictwa na 2018 r. zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej”.

82

55. posiedzenie Senatu w dniu 31 stycznia 2018 r.

Wybór wykonawcy robót nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 – t.j. ze zm.).
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Michał Wójcik
Sekretarz Stanu

