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Oœ wiad cze nie se na tor Ma³ go rza ty Adam czak 

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na  Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Osta t nio du ¿o mó wi siê w me diach o wpro wa dze niu ar mii za wo do wej

w Pol sce. Pro blem ten do ty czy rze szy m³o dych mê ¿ czyzn, któ rzy s¹ ¿y wo za -
in te re so wa ni pra ca mi mi ni ster stwa w tym kie run ku.

Bar dzo wie lu lu dzi zg³a sza siê do mo je go biu ra z py ta niem, kie dy i na ja -
kich za sa dach zo sta nie stwo rzo na ar mia za wo do wa. Py ta j¹ te¿, czy rze czy -
wi œ cie nie bê dzie przy mu so we go od by wa nia s³u¿ by woj sko wej przez
m³o dych mê ¿ czyzn. Pro blem ten w du ¿ej mie rze do ty czy stu den tów, któ rzy
mo g¹ od byæ szko le nie woj sko we w trak cie stu diów i w ten spo sób za pe w niæ
so bie od ro bie nie za sa d ni czej s³u¿ by woj sko wej. Wie lu z nich za sta na wia siê,
czy jest to ko nie cz ne, gdy¿ w me diach mó wi siê o ar mii za wo do wej, któ ra ma
byæ od 2009 r.

W zwi¹z ku z tym pro szê up rzej mie o od po wiedŸ na mo je py ta nie. Kie dy
i na ja kich za sa dach bê dzie wpro wa dzo na ar mia za wo do wa? Czy wpro wa -
dze nie ar mii za wo do wej bê dzie oz na cza³o brak obo wi¹z ku od by wa nia za sa d -
ni czej s³u¿ by woj sko wej dla m³o dych lu dzi?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma³ go rza ta Adam czak

OdpowiedŸ

War sza wa, 10 czerw ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa ni¹ Se na tor Ma³ go rza tê Adam czak

pod czas 11. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 8 ma ja 2008 r.
(BPS/DSK-043-443/08), do ty cz¹ ce ter mi nu i za sad wpro wa dze nia ar mii za wo do wej,
up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

W ob li czu wspó³ czes nych za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa, a ta k ¿e w sy tu a cji
wzro stu wy ko rzy sta nia no wo cze s nej te ch ni ki na po lu wal ki, oczy wi stym sta ³a siê po -
trze ba fun k cjo no wa nia no wo cze s nej i spra w nej ar mii za wo do wej.

Pro fe sjo na li za cja ar mii oz na cza w is to cie opar cie za sa dni cze go uzu pe³ nie nia si³
zbroj nych w cza sie po ko ju o do bro wol ne (ochot ni cze) ro dza je czyn nej s³u¿ by woj sko -
wej, któ ry mi bê d¹: za wo do wa sta ³a i kon trak to wa s³u¿ ba woj sko wa, s³u¿ ba kan dy dac -
ka oraz s³u¿ ba woj sko wa ¿o³ nie rzy re zer wy pe³ nio na w ra mach Na ro do wych Si³
Re zer wo wych. Za k³a da siê, ¿e wszy s t kie for my s³u¿ by woj sko wej prze zna czo ne bê d¹
wy ³¹ cz nie dla ochot ni ków.

Za wo do wa sta ³a s³u¿ ba woj sko wa pe³ nio na bê dzie bez ter mi no wo na naj bar dziej od -
po wie dzial nych sta no wis kach. Przy jê cie do tej s³u¿ by bê dzie uza le¿ nio ne od po sia da nia
wy so kich kwa li fi ka cji oraz pre dy spo zy cji. Je dno czeœ nie po zo sta wi siê do tych cza so w¹
s³u¿ bê kan dy dac k¹, ja ko od rêb ny ro dzaj czyn nej s³u¿ by woj sko wej, za pe wnia j¹ cej przy -
go to wa nie kan dy da tów na ¿o³ nie rzy za wo do wych.
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Za wo do wa kon trak to wa s³u¿ ba woj sko wa sta no wiæ bê dzie no wy ro dzaj czyn nej
s³u¿ by woj sko wej. W mo men cie jej ut wo rze nia g³ó wny za sób tej for my s³u¿ by woj sko -
wej sta no wiæ bê dzie obe c na nad ter mi no wa za sa d ni cza s³u¿ ba woj sko wa. Za wo do wa
kon trak to wa s³u¿ ba woj sko wa bê dzie s³u¿ b¹ ter mi no w¹, pe³ nio n¹ w je d nym lub w kil -
ku okre sach. Mak sy mal ny czas jej pe³ nie nia wy no siæ bê dzie do dwu na stu lat. S³u¿ bê tê 
bê d¹ mo g li roz po cz¹æ ¿o³ nie rze po sia da j¹ cy od po wie d nie kwa li fi ka cje i umie jêt no œci,
stan zdro wia oraz nie prze kro czo ny trzy dzie sty pi¹ ty rok ¿y cia. Prze wi du je siê, ¿e s³u¿ ba 
kon trak to wa bê dzie pe³ nio na we wszy s t kich kor pu sach oso bo wych (sze re go wych, pod -
o f i c e rów i ofi ce rów), a po jej za ko ñ cze niu ¿o³ nie rze spe³ nia j¹ cy okre œ lo ne wa run ki bê d¹
mo g li byæ przy jê ci do za wo do wej sta ³ej s³u¿ by woj sko wej.

No wy ro dzaj s³u¿ by ochot ni czej sta no wiæ bê dzie s³u¿ ba ¿o³ nie rzy re zer wy pe³ nio na
w ra mach Na ro do wych Si³ Re zer wo wych. W cza sie po ko ju w eta to wej struk tu rze Si³
Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej wy od rêb nio ne zo sta n¹ sta no wi s ka prze zna czo ne
dla Ochot ni czej Re zer wy Dys po zy cyj nej wcho dz¹ cej w sk³ad Na ro do wych Si³ Re zer wo -
wych, kt ó ry ch ob sa dê sta no wiæ bê d¹ ¿o³ nie rze re zer wy (ochot ni cy), na pod sta wie za -
war tych ko n tr ak tów w opar ciu o na da ne przy dzia³y kry zy so we.

Ochot ni cza s³u¿ ba w re zer wie utrzy my wa na by ³a by na po trze by re a go wa nia kry zy -
so we go, jak ró w ni e¿ wzmoc nie nia je d no stek woj sko wych w sy tu a cjach po trze by ich
u¿y cia do dzia ³añ po za gra ni ca mi pa ñ stwa. S³u¿ ba ta od by wa ³a by siê na pod sta wie
przy dzia ³ów kry zy so wych na da wa nych w wy ni ku za war tych ko n tr ak tów.

No we ro dza je ochot ni czej s³u¿ by woj sko wej ad re so wa ne bê d¹ ró w nie¿ do ko biet,
któ re mog³y by pe³ niæ j¹ na ogól nych za sa dach.

Opar cie za sa dni cze go uzu pe³ nie nia Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej w cza -
sie po ko ju o do bro wol ne ro dza je czyn nej s³u¿ by woj sko wej, oz na cza za ra zem ko nie cz -
noœæ za wie sze nia obo wi¹z ku od by wa nia przez po bo ro wych za sa dni czej s³u¿ by
woj sko wej i prze szko le nia woj sko we go. Je dnak w przy pad ku wy st¹ pie nia po trze by
uzu pe³ nie nia Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, szcze gól nie w sy tua cjach
kry zy so wych lub bra ku za in te re so wa nia ochot ni ków s³u¿ b¹ woj sko w¹, by ³a by mo¿ li -
woœæ od wie sze nia do tych cza so wych obo wi¹z ko wych ro dza jów czyn nej s³u¿ by woj sko -
wej. Z te go wzglê du po zo sta wio ne zo sta n¹ re gu la cje pra w ne do ty cz¹ ce tych
ob sza rów.

Ró w nie¿ nie bez zna cze nia by ³o by ogra ni cze nie za kre su od by wa nia æwi czeñ woj -
sko wych przez ¿o³ nie rzy re zer wy po sia da j¹ cych przy dzia ³y mo bi li za cyj ne.

Wpro wa dze nie pe³ nej pro fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej na -
st¹ pi od dnia 1 sty cz nia 2010 r. i zo sta nie po prze dzo ne: w 2008 r. – ogra ni cze niem li cz -
by po bo ro wych po wo³y wa nych do obo wi¹z ko wej za sa d ni czej s³u¿ by woj sko wej,
a w 2009 r. – przy go to wa niem za so bów oso bo wych na po trze by s³u¿ by kon trak to wej
oraz za wie sze niem obo wi¹z ko wej za sa d ni czej s³u¿ by woj sko wej.

Is to ta pro fe sjo na li za cji w 2008 r. i 2009 r. spro wa dzaæ siê bê dzie do „wy pie ra nia”
¿o³ nie rzy za sa dni czej s³u¿ by woj sko wej przez ochot ni ków po wo ³y wa nych do kor pu su
sze re go wych za wo do wych oraz do nad ter mi no wej za sa dni czej s³u¿ by woj sko wej, ja ko
je dy nej – w obe c nych unor mo wa niach pra w nych – d³u go trwa ³ej nie za wo do wej ochot ni -
czej s³u¿ by woj sko wej. Za tem, w mia rê roz wo ju kor pu su sze re go wych za wo do wych
oraz s³u¿ by nad ter mi no wej ule gaæ bê dzie zmniej sza niu li cz ba ¿o³ nie rzy z tzw. obo wi¹z -
ko wej s³u¿ by woj sko wej.

Prze wi du je siê, ¿e osta t nie wcie le nie do za sa dni czej s³u¿ by woj sko wej na st¹ pi
w gru dniu 2008 r. Oz na cza to za ra zem, ¿e od wrzeœ nia 2009 r. nie bê dzie od by wa na za -
sa dni cza s³u¿ ba woj sko wa.

Wpro wa dze nie pe³ nej pro fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej z za -
cho wa niem wy ¿ ej wy mie nio nych ter mi nów jest mo¿ li we wy³¹ cz nie przy za pe wnie niu
okreœ lo nych wa run ków fi nan so wych, or ga ni za cyj nych i pra w nych. Po zy s ki wa nie
ochot ni czych za so bów na po trze by s³u¿ by woj sko wej wy ma ga stwo rze nia od po wie d -
nich wa run ków mo ty wa cyj nych w po sta ci œwiad czeñ so cjal nych, przy wi le jów, wy ró¿ -
nieñ, dzia ³añ re kon wer syj nych, któ re ³¹ cz nie sta no wiæ po win ny atrak cyj n¹ ofer tê dla
po ten cjal nych kan dy da tów, zw³a sz cza w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej i ot war te go
ryn ku pra cy. Ró w nie¿ is tot ne by ³y by ma te rial ne re kom pen sa ty i za chê ty dla pra co daw -
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ców za tru dnia j¹ cych ¿o³ nie rzy re zer wy po sia da j¹ cych przy dzia ³y do Na ro do wych Si³
Re zer wo wych i bê d¹ cych w dys po zy cji do pe³ nie nia s³u¿ by woj sko wej.

Na no wy kszta³t przy sz³ej ar mii za wo do wej is tot na by ³a by zmia na cha rak te ru za -
dañ wy ko ny wa nych przez te re no we or ga ny ad mi ni stra cji woj sko wej (udzia³ w za -
rz¹ dza niu ob ron nym i re a go wa niu kry zy so wym, fun k cja or ga nów wer bun ko wych
w za kre sie za ci¹ gu ochot ni cze go).

Je d no cze œ nie pra g nê pod kre œ liæ, ¿e nie wy klu cza siê pra w nych mo ¿ li wo œci od wie -
sze nia obo wi¹z ko wych ro d za jów czyn nej s³u¿ by woj sko wej dla po bo ro wych, tj. za sa d -
ni czej s³u¿ by woj sko wej oraz prze szko le nia woj sko we go stu den tów i ab s ol w en tów
szkó³ wy ¿ szych, a ta k ¿e pro wa dze nia æwi czeñ woj sko wych zwi¹ za nych z prze szko le -
niem za so bów oso bo wych na po trze by przy dzia³ów mo bi li za cyj nych. Obe c nie pro wa -
dzo ne s¹ w tym za kre sie sz cze gó ³o we ana li zy w ra mach prac nad op ra co wy wa niem
ko lej ne go pro gra mu roz wo ju si³ zbroj nych.

Pra g nê wska zaæ, ¿e Si ³y Zbroj ne Rze czy po spo li tej Pol skiej po spro fe sjo na li zo wa niu
bê d¹ ar mi¹ ty pu ochot ni cze go. Za sa d ni czy trzon woj ska sta no wiæ bê d¹ ¿o³ nie rze za wo -
do wi w s³u¿ bie sta ³ej, ale s³u¿ bê woj sko w¹ pe³ niæ bê d¹ ró w nie¿ ¿o³ nie rze ochot ni cy,
o ró¿ nym stop niu dys po zy cyj no œci. W pro fe sjo nal nych Si ³ach Zbroj nych Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, w wy ni ku za wie sze nia obo wi¹z ko wej s³u¿ by woj sko wej, od mien na bê dzie
struk tu ra za so b ów ¿o³ nie rzy s³u¿ by czyn nej, ich we w nê trz na or ga ni za cja i pro ce sy za -
rz¹ dza nia.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e uz na je Pan
Mar sza³ek za wy star cza j¹ ce.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a niem
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Za nie po ko jo ny sy g na³a mi od osób nie pe³ no spra wnych oraz ich ro dzin,

przede wszy s t kim osób g³u cho nie mych, pra g nê za py taæ, czy oso by, któ re od
uro dze nia s¹ g³u cho nie me, ca ³e ¿y cie po s³u gu j¹ siê jê zy kiem mi go wym, umo -
¿ li wia j¹ cym im kon tak to wa nie siê z in ny mi oso ba mi, ucz¹ siê i kszta³ c¹
w spe c jal nych oœ rod kach szkol no -wy cho waw czych, a ba da nia i eks per ty zy
le kar skie nie da j¹ szans na po pra wê ich sta nu zdro wia, ma j¹ pra wo otrzy -
my waæ re n tê so cjal n¹? Czy ta kie oso by g³u cho nie me nie po win ny byæ za kwa -
li fi ko wa ne bez wa run ko wo ja ko oso by ca³ ko wi cie nie zdol ne do pra cy? Czy
prze pi sy pra wa, na pod sta wie któ rych le ka rze orze cz ni cy po de j mu j¹ de cy z je
o zdol no œci da nej oso by do pra cy, nie po win ny byæ bar dziej je d no zna cz ne
i spra wie d li we?

Oso by g³u cho nie me nie ma j¹ szans kon ku ro waæ na ryn ku pra cy z oso ba -
mi pe³ no spra wny mi. Ka ¿ dy pra co daw ca wy bie rze na da ne sta no wi s ko oso bê 
pe³ no spra wn¹. Na wet za k³a dy pra cy chro nio nej, któ re przede wszy s t kim za -
tru d nia j¹ oso by nie pe³ no spra wne, nie bê d¹ chcia³y za trud niæ oso by g³u cho -
nie mej ze wzglê du na ba rie rê jê zy ko w¹ i brak kon tak tu z ta k¹ oso b¹.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze mys³aw B³a sz czyk

Od po wie dŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.
Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia se na to ra Prze mys³a wa B³a sz czy ka, z³o ¿o ne go na

11. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 r. do ty cz¹ ce go za sad przy zna wa nia
re nty so cjal nej dla osób g³u cho nie mych, ich kwa li fi ka cji ja ko osób ca³ ko wi cie nie zdol -
nych do pra cy oraz po trze by no we li za cji w tym za kre sie, wy jaœ niam, co na stê pu je.

Za sa dy przy zna wa nia re nty so cjal nej re gu lu je usta wa z dnia 27 czer wca 2003 r.
o re ncie so cjal nej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z póŸn. zm.), któ ra we sz³a w ¿y cie dnia 1 paŸ -
dzier ni ka 2003 r.

Zgo d nie z art. 4 ww. usta wy, re nta so cjal na przy s³u gu je oso bie pe³ no let niej ca³ ko -
wi cie nie zdol nej do pra cy z po wo du na ru sze nia spra w no œci or ga niz mu, któ re po wsta ³o:

1)  ukoñ cze niem 18. ro ku ¿y cia,
2) w trak cie na u ki w szko le lub w szko le wy ¿ szej – przed ukoñ cze niem 25. ro ku ¿y cia,
3) w trak cie stu diów do kto ran ckich lub aspi ran tu ry na u ko wej.

Re nta so cjal na przy s³u gu je wiêc oso bom, któ re z po wo du wczeœ nie po wsta³ej nie -
pe³ no spra wno œci, je sz cze przed ich we jœciem na ry nek pra cy, nie mia ³y szan sy na wy -
ko ny wa nie pra cy za wo do wej i na by cie w³a s nych up ra wnieñ do re nty z ty tu ³u
nie zdol no œci do pra cy, a czê sto na wet na zdo by cie ja kich kol wiek kwa li fi ka cji za wo do -
wych. Œwiad cze nie to jest wy ra zem szcze gól nej tros ki pañ stwa o ta kie oso by. War to za -
u wa ¿yæ, ¿e oso by ta kie w wiê k szo œci ni gdy nie osi¹ ga j¹ sa mo dziel no œci ¿y cio wej, mi mo
ukoñ cze nia 18 ro ku ¿y cia na dal za mie sz ku j¹ z ro dzi ca mi lub te¿ prze by wa j¹ wie le lat
w in sty tu cjo nal nych for mach opie ki, naj czê œciej w do mach po mo cy spo ³e cz nej. Re nta
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so cjal na jest dla wie lu osób je dy nym Ÿród ³em do cho du, a w przy pad ku osób za mie sz -
ku j¹ cych wspól nie z ro dzi n¹ jest po strze ga na ja ko wk³ad oso by nie pe³ no spra wnej
w bu d¿et do mo wy. W³a s na re nta da je tym oso bom po czu cie go d no œci, a do pe w ne go
stop nia tak ¿e nie za le¿ no œci. Z po wy ¿ szych wzglê dów re nta so cjal na zo sta ³a skie ro wa -
na do gru py osób nie pe³ no spra wnych, o któ rych mo wa w art. 4 usta wy.

Oso by nie pe³ no spra wne, któ re nie ma j¹ pra wa do re n ty so cjal nej ani do re n ty z ty -
tu³u nie zdol no œci do pra cy z Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych i któ re nie ma j¹ do cho -
du b¹dŸ ich do chód nie prze kra cza od po wie d nich kr y t e riów do cho do wych, mo g¹
otrzy my waæ po moc z oœ rod ka po mo cy spo ³e cz nej. Je d n¹ z form ta kiej po mo cy jest za si -
³ek sta ³y, kt ó ry przy s³u gu je: 

1) pe³ no let niej oso bie sa mo t nie go spo da ru j¹ cej, ca³ ko wi cie nie zdol nej do pra cy z po --
wo du wie ku lub nie pe³ no spra wno œci, je ¿e li jej do chód jest ni¿ szy od kry te rium do --
cho do we go oso by sa mo t nie go spo da ru j¹ cej (477 z³);

2) pe³ no let niej oso bie po zo sta j¹ cej w ro dzi nie, ca³ ko wi cie nie zdol nej do pra cy z po wo --
du wie ku lub nie pe³ no spra wno œci, je ¿e li jej do chód, jak ró w nie¿ do chód na oso bê
w ro dzi nie s¹ ni¿ sze od kry te rium do cho do we go na oso bê w ro dzi nie (351 z³).

Za si³ek sta ³y jest œwiad cze niem uza le¿ nio nym od do cho du, w zwi¹z ku z czym je go
kwo ta przy zna wa na ró¿ nym oso bom jest ró¿ na. Za le ¿y ona od za mo¿ no œci ro dzi ny i do -
cho du oso by nie pe³ no spra wnej. Na to miast re nta so cjal na co do za sa dy przy zna wa na
jest w je dna ko wej wy so ko œci i wy no si 84% kwo ty naj ni¿ szej re nty z ty tu ³u nie zdol no œci
do pra cy. Zmniej sze nie te go œwiad cze nia prze wi dzia no je dy nie dla osób otrzy mu j¹ cych
je dno czeœ nie re ntê ro dzin n¹, na to miast za wie sze nie – w sto sun ku do osób osi¹ ga -
j¹ cych w³a s ne do cho dy (art. 9 i 10 usta wy o re ncie so cjal nej).

Przy zna nie oso bom nie zdol nym do pra cy, u któ rych na ru sze nie or ga niz mu po wsta-
³o po up ³y wie okre sów wska za nych w art. 4 usta wy o re ncie so cjal nej, pra wa do za si³ ku 
sta ³e go, a nie do re nty so cjal nej, po dyk to wa ne jest spe cy fi cz n¹ ro l¹ œwiad czeñ z po mo -
cy spo ³e cz nej w sy s te mie za bez pie cze nia spo ³e cz ne go. Zgo d nie z art. 2 i 3 usta wy z dnia 
12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póŸn. zm.) po moc spo -
³e cz na jest in sty tu cj¹ po li ty ki spo ³e cz nej pañ stwa, ma j¹ c¹ na ce lu umo¿ li wie nie oso -
bom i ro dzi nom prze zwy ciê ¿a nie trud nych sy tua cji ¿y cio wych, któ rych nie s¹ one
w sta nie po ko naæ, wy ko rzy stu j¹c w³a s ne up ra wnie nia, za so by i mo¿ li wo œci. Po moc
spo ³e cz na wspie ra oso by i ro dzi ny w wy si³ kach zmie rza j¹ cych do za spo ko je nia nie zbê d -
nych po trzeb i umo¿ li wia im ¿y cie w wa run kach od po wia da j¹ cych go d no œci cz³o wie ka.
Ww. prze pi sy wska zu j¹ na sub sy diar ny cha rak ter po mo cy spo ³e cz nej ja ko sy s te mu
wspie ra j¹ ce go oso by i ro dzi ny w ce lu prze zwy ciê ¿e nia ich trud nej sy tua cji. Ma to wiêc
od nie sie nie do tej gru py osób, któ ra z ró¿ nych po wo dów nie jest ak ty w na za wo do wo
i je dno czeœ nie nie po sia da pra wa do œwiad czeñ z in nych ro dza jów sy s te mu za bez pie -
cze nia spo ³e cz ne go (za si³ ki dla bez ro bot nych, œwiad cze nia przed e me ry tal ne, re nty,
eme ry tu ry).

Na le ¿y ró w nie¿ za u wa ¿yæ, ¿e usta wa o re ncie so cjal nej po sze rzy ³a kr¹g osób up ra -
wnio nych do re nty z ty tu ³u nie zdol no œci do pra cy po przez do ko na nie zmia ny art. 57
usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 r. o eme ry tu rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ
Spo ³e cz nych. Do da ny do te go ar ty ku ³u ust. 2 z³a go dzi³ wa run ki wy ma ga ne do uzy s ka -
nia re nty z ty tu ³u nie zdol no œci do pra cy, a mia no wi cie od oso by ca³ ko wi cie nie zdol nej
do pra cy, któ ra po sia da okres ubez pie cze nia co naj mniej 20 lat w przy pad ku ko biet
i 25 lat w przy pad ku mê¿ czyzn, nie wy ma ga siê, aby nie zdol noœæ do pra cy po wsta ³a
w cza sie lub przed up ³y wem 18 mie siê cy od usta nia ubez pie cze nia. Do ty czy to za tem
osób, któ re le gi ty mu j¹ siê sto sun ko wo d³u gim sta ¿em ubez pie cze nio wym i któ re
z chwi l¹ osi¹g niê cia wie ku eme ry tal ne go bê d¹ mia ³y pra wo do eme ry tu ry. W po prze d -
nim sta nie pra w nym oso by ta kie mog ³y je dy nie ubie gaæ siê o re ntê wy j¹t ko w¹.

Oce na, czy po bie ra j¹ cy re ntê jest na dal nie zdol ny do pra cy (art. 78 ust. 1 usta wy
z dnia 14 gru dnia 1982 r. o za o pa trze niu eme ry tal nym pra co wni ków i ich ro dzin,
Dz. U. Nr 40, poz. 267 z póŸn. zm.) po win na, po za aspek tem me dy cz nym, uw zglê dniaæ
tak ¿e obiek ty wn¹ mo¿ li woœæ pod jê cia przez nie go do tych cza so we go lub in ne go za trud -
nie nia, zgo d nie z po zio mem je go kwa li fi ka cji, wy kszta³ ce nia, wie ku i pre dy spo zy cji psy -
cho fi zy cz nych.

11. posiedzenie Senatu w dniu 8 maja 2008 r. 11



O nie zdol no œci do pra cy nie de cy du je wiêc nie mo ¿ noœæ pod jê cia in nej pra cy wa run ko -
wa na wie kiem, po zio mem wy kszta³ ce nia i pre dy s po zy cja mi psy cho fi zy cz ny mi, lecz ko niun -
k cja nie zdol no œci do pra cy z nie zdol no œci¹ do prze kwa li fi ko wa nia siê do in ne go za wo du.

Nie ma pod staw do przy zna nia re n ty so cjal nej oso bie, któ ra z me dy cz ne go pun k tu
wi dze nia nie jest ca³ ko wi cie nie zdol na do pra cy, cho æ by nie mia³a mo ¿ li wo œci jej pod jê -
cia z in nych przy czyn (orz. SN z 9 mar ca 2006 r. II UK 98/05).

Pod su mo wu j¹c na le ¿y stwier dziæ, ¿e w chwi li obe c nej prze pi sy usta wy o re n cie so -
cjal nej w sp o sób je d no zna cz ny i obiek ty w ny okre œ la j¹ za kres osób up ra w nio nych do
re n ty so cjal nej oraz za sa dy jej przy zna wa nia.

W za kre sie po zo sta³ych prze pi sów ma j¹ cych na ce lu po moc oso bom nie pe³ no spra wnym 
w od na le zie niu siê na ryn ku pra cy wy jaœ niam, co na stê pu je.

W la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych XX wie ku roz po czê to re for mê fun kcjo nu j¹ ce go sy s te -
mu ubez pie czeñ spo³e cz nych. Je d n¹ z prze s³a nek uza sa dnia j¹ cych re for mê sy s te mu
ubez pie czeñ spo ³e cz nych w 1996 r. by ³o uwol nie nie te go sy s te mu od orze cz ni ctwa dla
ce lów in nych ni¿ re nto we. W zwi¹z ku z tym, na mo cy art. 8 usta wy z dnia 28 czer wca
1996 r. o zmia nie nie któ rych ustaw o za o pa trze niu eme ry tal nym i ubez pie cze niu spo -
³e cz nym (Dz. U. z 1996 r., Nr 100, poz. 461), z dniem 1 wrzeœ nia 1997 r. po wsta³ po za u -
bez pie cze nio wy i po za ren to wy sy s tem orze cz ni ctwa o nie pe³ no spra wno œci, usta la j¹ cy
pra w ny sta tus nie pe³ no spra wno œci dla ce lów ko rzy sta nia z ulg i up ra wnieñ oraz ko rzy -
sta nia z form re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej zgo d nie z usta w¹ z dnia 27 sier pnia
1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

Po nie wa¿ orze ka nie o nie pe³ no spra wno œci i stop niu nie pe³ no spra wno œci nie ³¹ czy
siê w ¿a den sp o sób z uzy s ka niem pra wa do œwiad cze nia z ubez pie czeñ spo³e cz nych,
dla te go okre œ la ne jest mia nem sy s te mu po za ren to we go.

Ró¿ ni ce w fun kcjo no wa niu orze cz ni ctwa o nie zdol no œci do pra cy i o nie pe³ no spra wno -
œci wy ni ka j¹ z ce lów, do ja kich sy s te my zo sta³y po wo ³a ne. Naj wa¿ niej sz¹ z ró¿ nic jest
to, ¿e nie pe³ no spra wnoœæ nie oz na cza bra ku zdol no œci do pra cy.

Sy s tem re nto wy w po stê po wa niu orze cz ni czym kie ru je siê kry te ria mi po zwa la j¹ cy -
mi usta liæ nie zdol noœæ do pra cy i na tej pod sta wie usta la pra wo do œwiad cze nia re nto -
we go – ja ko re kom pen sa ty za utra co n¹ zdol noœæ do za rob ko wa nia – je dy nie
w sto sun ku do osób spe³ nia j¹ cych wa run ki prze pi sów o ubez pie cze niu spo³e cz nym.
Sto pieñ na ru sze nia spra w no œci or ga niz mu, bê d¹ cy pod sta w¹ dia gno zy orze cz ni czej
w sy s te mie re nto wym, s³u ¿y do okreœ le nia roz mia ru i za kre su ogra ni czeñ, ja kich do -
zna je oso ba w re a li za cji ak ty w no œci za wo do wej, mo¿ li wo œci za rob ko wa nia i uzy s ka nia
sa mo dziel no œci eko no mi cz nej.

Na to miast na ru sze nie spra w no œci or ga niz mu s³u ¿¹ ce dia gno zie orze cz ni czej usta -
la j¹ cej nie pe³ no spra wnoœæ jest pod sta w¹ do okreœ le nia ogra ni czeñ, ja kich do zna je oso -
ba w sa mo dziel nej eg zy sten cji lub pe³ nie niu ról spo ³e cz nych. Orze cz ni ctwo
o nie pe³ no spra wno œci uw zglê dnia za ró wno fi zy cz ne, psy chi cz ne jak i spo ³e cz ne aspek -
ty fun kcjo no wa nia cz³o wie ka. Na ru sze nie spra w no œci or ga niz mu po wo du j¹ ce nie -
pe³ no spra wnoœæ nie za wsze unie mo¿ li wia lub ogra ni cza zdol noœæ do za rob ko wa nia,
mo ¿e na to miast po wo do waæ ogra ni cze nia w ¿y ciu po za za wo do wym, w pe³ nie niu ról
spo ³e cz nych, w sa mo dziel nej eg zy sten cji. Le karz prze wo dni cz¹ cy sk³a du orze ka j¹ ce go
usta la sto pieñ nie pe³ no spra wno œci lub je go brak w opar ciu o prze pi sy usta wy o re ha bi -
li ta cji za wo do wej i spo ³e cz nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych, stan dar dy
po stê po wa nia orze cz ni cze go za war te w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 15 lip ca 2003 r. w spra wie orze ka nia o nie pe³ no spra wno œci
i stop niu nie pe³ no spra wno œci (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) oraz w opar ciu o stan dar dy
po stê po wa nia dla le ka rzy cz³on ków ze spo ³ów orze ka j¹ cych o stop niu nie pe³ no spra -
wno œci okreœ la j¹ ce zwi¹ zek przy czy no wy po miê dzy je dno stk¹ cho ro bo w¹, a za kre sem
ogra ni czeñ fun kcjo nal nych oso by orze ka nej – op ra co wa ne przez ze spó³ spe cja li stów
z po szcze gól nych dzie dzin me dy cy ny w opar ciu o ww. roz po rz¹ dze nie (prze zna czo ne do 
u¿yt ku we wnê trz ne go le ka rzy orze cz ni ków – cz³on ków sk³a dów).

Zgo d nie z ww. kry te ria mi oso by g³u cho nie me za li cza ne s¹ do osób nie pe³ no spra wnych 
w stop niu lek kim lub umiar ko wa nym.
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Oso by za li czo ne do lek kie go stop nia nie pe³ no spra wno œci to oso by o na ru szo nej
spra w no œci or ga ni z mu, po wo du j¹ cej w sp o s ób is tot ny ob ni ¿ e nie zdol no œci do wy ko ny -
wa nia pra cy, w po r ó w na niu do zdol no œci, ja k¹ wy ka zu je oso ba o po do b nych kwa li fi ka -
cjach za wo do wych z pe³ n¹ spra w no œci¹ psy chi cz n¹ i fi zy cz n¹, lub ma j¹ ca ogra ni cze nia 
w pe³ nie niu ról spo³e cz nych da j¹ ce siê kom pen so waæ przy po mo cy wy po sa ¿e nia
w przed mio ty or to pe dy cz ne, œrod ki po moc ni cze lub œrod ki te ch ni cz ne, zaœ oso by za li -
czo ne do umiar ko wa ne go stop nia nie pe³ no spra wno œci to oso by z na ru szo n¹ spra w no -
œci¹ or ga ni z mu, nie zdol ne do pra cy al bo zdol ne do pra cy je dy nie w wa run kach pra cy
chro nio nej lub wy ma ga j¹ ce cza so wej al bo czê œ cio wej po mo cy in nych osób w ce lu
pe³ nie nia ról spo ³e cz nych.

De cy z ja o za li cze niu oso by do od po wie d nie go stop nia nie pe³ no spra wno œci nie tyl ko 
po twier dza sa m¹ nie pe³ no spra wnoœæ, wska zu je ró w n ie¿ for my re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo³e cz nej, z ja kich oso ba orze czo na mo ¿e ko rzy staæ oraz wa run ku je pra wo do ko rzy -
sta nia z wie lu ulg i up ra w nieñ przy zna nych na pod sta wie od rêb nych pr ze p i sów (m.in.
z za kre su po mo cy spo ³e cz nej, œwiad czeñ ro dzin nych, do dat k ów mie sz ka nio wych).
Orze cze nie o nie pe³ no spra wno œci, po za usta le niem stop nia nie pe³ no spra wno œci za wie -
ra wska za nia do ty cz¹ ce m.in. od po wie d nie go za trud nie nia, szko le nia, w tym spe cja li -
sty cz ne go, za trud nie nia w za k³a dzie ak ty w no œci za wo do wej, kt ó re nie ma j¹ je d nak
cha rak te ru bez wzglê d nie wi¹ ¿¹ ce go, tj. nie unie mo ¿ li wia j¹ oso bie nie pe³ no spra wnej
re a li za cjê kon sty tu cyj ne go pra wa do pra cy.

Po twier dze niem te go jest prze pis art. 4 ust. 5 usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo³e cz nej oraz za tru d nia niu osób nie pe³ no spra wnych, zgo d nie z któ r ym za li cze nie
do zna cz ne go al bo umiar ko wa ne go stop nia nie pe³ no spra wno œci (czy li ta kich, w kt ó -
rych wy stê pu je ogra ni cze nie w zdol no œci do pra cy) nie wy klu cza mo ¿ li wo œci za trud nie -
nia oso by u pra co daw cy nie za pe w nia j¹ ce go wa r un ków pra cy chro nio nej. Je d na k ¿e
wa run kiem jej za trud nie nia jest uzy s ka nie po zy ty w nej opi nii Pa ñ stwo wej In spek cji
Pra cy o przy sto so wa niu przez pra co daw cê sta no wi s ka pra cy do po trzeb oso by nie -
pe³ no spra wnej lub za trud nie nie w for mie te le pra cy.

Je dno czeœ nie na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e usta wa o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo³e cz -
nej oraz za tru dnia niu osób nie pe³ no spra wnych nie ogra ni cza siê tyl ko do stwier dze nia
nie pe³ no spra wno œci, ale prze wi du je ró¿ ne for my po mo cy dla pra co daw ców za tru dnia -
j¹ cych oso by nie pe³ no spra wne – w tym oso by g³u cho nie me – za ró wno na ot war tym, jak 
i chro nio nym ryn ku pra cy.

Pra co daw ca, któ ry za tru dnia oso bê nie pe³ no spra wn¹ mo ¿e otrzy maæ ze œrod ków
Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych:

1. mie siê cz ne do fi nan so wa nie do wy na gro dze nia pra co w ni ka nie pe³ no spra wne go,
któ ry nie ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry, o ile pra co w nik ten zo sta³ ujê ty w ewi --
den cji za trud nio nych osób nie pe³ no spra wnych, pro wa dzo nej przez Pa ñ stwo wy
Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych. Wy so koœæ te go do fi nan so wa nia
zo sta³a zró¿ ni co wa na w za le ¿ no œci od stop nia, a ta k ¿e ro dza ju nie pe³ no spra wno œci
pra co w ni ków. Is t nie j¹ ta k ¿e ró¿ ni ce w wy so ko œci do fi nan so wa nia po miê dzy pra co --
daw ca mi po sia da j¹ cy mi sta tus za k³a du pra cy chro nio nej, a in ny mi pra co daw ca mi. 
Do fi nan so wa nie przy s³u gu je wy³¹ cz nie pra co daw com, któ rzy nie po sia da j¹ za leg --
³o œci w zo bo wi¹ za niach wo bec Fun du szu.
Po moc ta w przy pad ku pra co daw ców bê d¹ cych przed siê bior ca mi sta no wi po moc
pu b li cz n¹ udzie la n¹ w ra mach po mo cy na za tru d nia nie;

2. re fun da cjê sk³a dek na ubez pie cze nie spo³e cz ne za trud nio nych osób nie pe³ no spra --
wnych, któ ra jest ta k ¿e uza le ¿ nio na od miej sca za trud nie nia tych osób. Pra co daw --
ca, któ ry za tru d nia co naj mniej 25 pra co w ni ków w prze li cze niu na pe³ ny wy miar
cza su pra cy, osi¹ ga j¹ cy wska Ÿ nik za trud nie nia osób nie pe³ no spra wnych ogó ³em
w wy so ko œci co naj mniej 6% mo ¿e otrzy maæ w ra mach re fun da cji w sto sun ku do
za trud nio nych osób nie pe³ no spra wnych:

· za li czo nych do zna cz ne go i umiar ko wa ne go stop nia nie pe³ no spra wno œci –
czê œæ wy na gro dze nia od po wia da j¹ c¹ sk³ad ce na le ¿ nej od pra co w ni ka na
ubez pie cze nie eme ry tal ne oraz czê œæ ko sz tów oso bo wych pra co daw cy od po --
wia da j¹ c¹ sk³ad ce na le ¿ nej od pra co daw cy na ubez pie cze nie eme ry tal ne,
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· za li czo nych do lek kie go stop nia nie pe³ no spra wno œci – czê œæ ko sz tów oso --
bo wych pra co daw cy od po wia da j¹ c¹ sk³ad ce na le ¿ nej od pra co daw cy na
ubez pie cze nie wy pad ko we – pod wa run kiem ter mi no we go op ³a ce nia przez 
pra co daw cê tych sk³a dek w ca ³o œci.

Pra co daw ca, któ ry za tru dnia mniej ni¿ 25 osób w prze li cze niu na pe³ ny wy miar
cza su pra cy, w sto sun ku do za trud nio nych osób nie pe³ no spra wnych za li czo nych do
zna cz ne go lub do umiar ko wa ne go stop nia nie pe³ no spra wno œci mo ¿e otrzy maæ w ra -
mach re fun da cji:

a) czê œæ wy na gro dze nia od po wia da j¹ c¹ sk³ad ce na le ¿ nej od za trud nio ne go na ubez --
pie cze nie eme ry tal ne,

b) czê œæ ko sz tów oso bo wych pra co daw cy od po wia da j¹ c¹ sk³ad ce na le ¿ nej od pra co --
daw cy na ubez pie cze nie eme ry tal ne – pod wa run kiem ter mi no we go op ³a ce nia
przez pra co daw cê tych sk³a dek w ca ³o œci.

Na to miast za k³ad pra cy chro nio nej, mo ¿e otrzy maæ ze œrod ków Fun du szu re fun da -
cjê w sto sun ku do za trud nio nych osób nie pe³ no spra wnych:

a) czê œci wy na gro dze nia od po wia da j¹ c¹ sk³ad ce na le ¿ nej od pra co w ni ka na ubez pie --
cze nia eme ry tal ne i cho ro bo we,

b) czê œci ko sz tów oso bo wych pra co daw cy od po wia da j¹ c¹ sk³ad ce na le ¿ nej od pra co --
daw cy na ubez pie cze nia eme ry tal ne, re n to we i wy pad ko we – pod wa run kiem ter --
mi no we go op ³a ce nia przez pra co daw cê tych sk³a dek w ca ³o œci.

Re fun da cja sk³a dek w przy pad ku pra co daw ców bê d¹ cych przed siê bior ca mi sta no wi
po moc pub li cz n¹ udzie la n¹ w ra mach po mo cy na za tru dnia nie ja ko czêœæ re kom pen sa ty 
z ty tu³u po nie sio nych pod wy¿ szo nych ko sz tów za trud nie nia osób nie pe³ no spra wnych;

3. w przy pad ku za trud nie nia przez okres co naj mniej 36 mie siê cy oso by nie pe³ no --
spra wnej za re je stro wa nej ja ko bez ro bot na lub po szu ku j¹ ca pra cy i nie po zo sta j¹ ca 
w za trud nie niu, skie ro wa nej do pra cy przez po wia to wy urz¹d pra cy b¹dŸ po zo sta --
j¹ cej w za trud nie niu u pra co daw cy wy stê pu j¹ ce go o zwrot ko sz tów, je ¿e li nie --
pe³ no spra wnoœæ tych osób po wsta³a w okre sie za trud nie nia u te go pra co daw cy,
z wy j¹t kiem przy pad ków, gdy przy czy n¹ po wsta nia nie pe³ no spra wno œci by ³o za wi --
nio ne przez pra co daw cê lub przez pra co w ni ka na ru sze nie prze pi sów, w tym prze --
pi sów pra wa pra cy, zwrot ko sz tów:

·  w zwi¹z ku z przy sto so wa niem two rzo nych lub is t nie j¹ cych sta no wisk pra cy dla
tych osób, sto so w nie do po trzeb wy ni ka j¹ cych z ich nie pe³ no spra wno œci,

· ad ap ta cji po mie sz czeñ za k³a du pra cy do po trzeb osób nie pe³ no spra wnych,

·  lub na by cia urz¹ dzeñ u³at wia j¹ cych oso bie nie pe³ no spra wnej fun k cjo no wa nie
w za k³a dzie pra cy;

4. zwrot mie siê cz nych ko sz tów za trud nie nia pra co w ni ków po ma ga j¹ cych pra co w ni --
ko wi nie pe³ no spra wne mu w pra cy w za kre sie czyn no œci u³at wia j¹ cych ko mu ni ko --
wa nie siê z oto cze niem, a ta k ¿e czyn no œci nie mo ¿ li wych lub trud nych do sa mo --
dziel ne go wy ko na nia przez pra co w ni ka nie pe³ no spra wne go na sta no wi s ku pra cy;

5. zwrot ko sz tów wy po sa ¿e nia sta no wi s ka pra cy do wy so ko œci piêt na sto kro t ne go
prze ciêt ne go wy na gro dze nia, w przy pad ku za trud nie nia przez okres co naj mniej
36 mie siê cy oso by nie pe³ no spra wnej za re je stro wa nej w po wia to wym urzê dzie pra --
cy ja ko bez ro bot na al bo po szu ku j¹ ca pra cy nie po zo sta j¹ ca w za trud nie niu;

6. zwrot 60% wy na gro dze nia przed opo dat ko wa niem po dat kiem do cho do wym oraz
obo wi¹z ko wych sk³a dek na ubez pie cze nia spo³e cz ne od te go wy na gro dze nia – za
okres je d ne go ro ku w przy pad ku za trud nie nia oso by nie pe³ no spra wnej za re je stro --
wa nej w po wia to wym urzê dzie pra cy ja ko bez ro bot na al bo po szu ku j¹ ca pra cy nie --
po zo sta j¹ ca w za trud nie niu;

7. re fun da cjê ko sz tów szko le nia za trud nio nych osób nie pe³ no spra wnych do wy so ko --
œci 90% tych ko sz tów, nie wiê cej je d nak ni¿ do wy so ko œci dwu kro t ne go prze ciêt ne --
go wy na gro dze nia na je d n¹ oso bê.

Ww. po moc jest po mo c¹ pub li cz n¹ udzie la n¹ w ra mach po mo cy na za tru dnia nie
(pkt 1–3), po mo cy na szko le nia (pkt 6) b¹dŸ po mo cy de mi ni mis (pkt 4,5), któ rych pu ³a -
py udzie la nia zo sta ³y okreœ lo ne w od rêb nych roz po rz¹ dze niach Ko mi sji Eu ro pej skiej.
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W 2007 r. za ob ser wo wa no ten den cjê ro s n¹ c¹ w ra mach re a li za cji przez sa mo rz¹ dy
po wia to we za da nia do ty cz¹ ce go zwro tu ko sz tów za trud nie nia pr a co w ni k ów po ma ga -
j¹ cych pra co w ni kom nie pe³ no spra wnym. Sta ro sto wie pod pi sa li 18 umów, w ra mach
kt ó rych wy p³a ci li do fi nan so wa nie z ty tu³u zwro tu ko sz tów za trud nie nia 298 pr a co w ni -
k ów po ma ga j¹ cych (w 2006 r. – tyl ko 148 osób) pra co w ni kom nie pe³ no spra wnym. Po -
moc w tym za kre sie uzy s ka ³o 338 pra co wni ków nie pe³ no spra wnych (w ro ku 2006 –
224 oso by), przy czym 250 osób, któ rym udzie lo no po mo cy, by ³o pra co w ni ka mi za k³a -
dów pra cy chro nio nej.

War to za zna czyæ, ¿e ro lê uzu pe³ nia j¹ c¹ do in sty tu cji pra co wni ka po ma ga j¹ ce go pra -
co wni ko wi nie pe³ no spra wne mu i asy sten ta oso bi ste go oso by nie pe³ no spra wnej mo ¿e
pe³ niæ tre ner pra cy. Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych re a li -
zu je obe c nie pi lo ta ¿o wy pro gram „Tre ner Pra cy – za trud nie nie wspo ma ga ne osób nie -
pe³ no spra wnych”, któ re go ce lem jest wspie ra nie za trud nie nia wspo ma ga ne go osób
nie pe³ no spra wnych. Pro gram za k³a da za trud nie nie na pod sta wie umo wy o pra cê oso by
nie pe³ no spra wnej, wy ma ga j¹ cej pod czas wy ko ny wa nia pra cy po mo cy in nych osób. Klu -
czo w¹ ro lê w za trud nie niu wspo ma ga nym pe³ ni tre ner pra cy (mo ¿e to byæ asy stent oso -
by nie pe³ no spra wnej), któ ry we wspó³ pra cy z do rad c¹ za wo do wym i psy cho lo giem
wspie ra oso bê nie pe³ no spra wn¹ w pro ce sie zdo by wa nia i utrzy my wa nia za trud nie nia.
Wy miar i ro dzaj udzie la ne go wspar cia jest œciœ le po wi¹ za ny z in dy wi dual ny mi po trze ba -
mi oso by nie pe³ no spra wnej i jest na kie ro wa ny na za pe wnie nie jej mak sy mal nej nie za le¿ -
no œci.

Pod sta wo wym za da niem tre ne ra pra cy jest przy go to wa nie nie pe³ no spra wne go pra -
co w ni ka do wy ko ny wa nia za dañ i obo wi¹z ków za wo do wych, po szu ki wa nie dla oso by
nie pe³ no spra wnej od po wie d nie go sta no wi s ka pra cy oraz po moc w po cz¹t ko wym okre -
sie za trud nie nia. Wspar ciem ob jê ty jest ró w n ie¿ pra co daw ca oraz pra co w ni cy, wo bec
kt ó rych tre ner pra cy pe³ ni fun k cje do rad cze i kon sul ta cyj ne.

Pi lo ta ¿o wy pro gram „Tre ner pra cy – za trud nie nie wspo ma ga ne osób nie pe³ no spra wnych”, 
bê dzie re a li zo wa ny przez PFRON do dnia 31 gru dnia 2010 r.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Ag nie sz ka Ch³oñ-Domiñczak
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na tor Ja ni ny Fet liñ skiej

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!

Mo je oœ wiad cze nie do ty czy spra wy up ro sz cze nia pro duk cji bio pa liw na
u¿y tek w³a s ny rol ni ków.

Do mo je go biu ra se na tor skie go prze ka za na zo sta³a uchwa ³a Ra dy Po wia -
tu w P³oc ku, w któ rej ra dni wno sz¹ do w³adz cen tral nych, w szcze gól no œci do
mi ni stra go spo dar ki, mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej oraz mi ni stra fi nan -
sów, o pod jê cie dzia ³añ w spra wie up ro sz cze nia pro ce dur zwi¹ za nych z pro -
duk cj¹ bio pa liw na u¿y tek w³a s ny rol ni ków.

W myœl pod jê tych przez Pol skê zo bo wi¹ zañ wo bec Unii Eu ro pej skiej kraj nasz 
do ro ku 2020 po wi nien po zy s ki waæ 1/5 zu ¿y wa nej ener gii ze Ÿró de³ od na wial -
nych, ta kich jak: bio pa li wa, bio ma sa, wo dy geo ter mal ne, ener gia s³o ne cz na, ener -
gia wia tru. Obe c nie ze Ÿró de³ od na wial nych po zy s ku je siê je dy nie 1,5% ener gii.

Pro duk cja bio pa liw przez rol ni ków na w³a s ny u¿y tek wy ma ga spe³ nie nia 
ró¿ nych ry go ry sty cz nych wa run ków okreœ lo nych w usta wach, co zna cz nie
utrud nia pod jê cie ta kie go przed siêw ziê cia.

Ra da Po wia tu w P³oc ku pro po nu je wpro wa dze nie kil ku usta wo wych
zmian, któ re przy czy ni¹ siê do up ro sz cze nia pro ce dur zwi¹ za nych z pro duk -
cj¹ bio pa liw na u¿y tek w³a s ny rol ni ków. Pro po zy cje te przy to czê po ni ¿ej.

W usta wie z dnia 23 sty cz nia 2004 r. o po dat ku ak cy zo wym Ra da Po wia -
tu w P³oc ku pro po nu je wpro wa dziæ na stê pu j¹ ce zmia ny.

1. Okre œ le nie up ro sz czo ne go spo so bu wy mia ru ak cy zy we d³ug wa gi i bez
prze li cza nia do tem pe ra tu ry od nie sie nia. W œwie t le is t nie j¹ cych prz e pi sów wy -
t wór nia bio pa liw na u¿y tek w³a s ny rol ni ka mu si po sia daæ w³a s ne la bo ra to -

rium do po mia ru gê sto œci i prze li cza nia jej na gê stoœæ w tem pe ra tu rze 15°C.
Za kup wy po sa ¿e nia jest ko sz to w ny, a pro wa dze nie po m ia rów wy ma ga od po -
wie d nich kwa li fi ka cji. Wpro wa dze nie do usta wy al ter na ty w nej staw ki ak cy zy
ob li czo nej dla 1000 kg, a nie 1000 l bio pa li wa oraz za pi su, ¿e na wnio sek za in -
te re so wa ne go rol ni ka mo ¿e on tê up ro sz czo n¹ staw kê sto so waæ, bar dzo up ro -
œci³o by dzia ³a nie.

2. Pil ne zwol nie nie z obo wi¹z ku ob li cza nia i za p³a ty wstêp nych op ³at ak -
cy zy za okre sy dzien ne. Usta wa po win na do pu sz czaæ, w przy pad ku ma ³ych
na le ¿ no œci, mo ¿ li woœæ wp³a ty mie siê cz nej za li cz ki bez de kla ra cji i roz li cze nie
de kla ra cji ro cz nej.

3. Pil ne wpro wa dze nie no wej, ni¿ szej staw ki ak cy zy z UE – 10 z³ od
1000 l bio pa li wa.

W roz po rz¹ dze niu mi ni stra fi nan sów z dnia 1 mar ca 2004 r. w spra wie
ze zwo leñ na pro wa dze nie sk³a du po dat ko we go, dzia³al no œci ja ko za re je stro -
wa ny han dlo wiec oraz nie za re je stro wa ny han dlo wiec, a tak ¿e na wy ko ny -
wa nie czyn no œci w cha rak te rze przed sta wi cie la po dat ko we go pro po no wa ne
s¹ na stê pu j¹ ce zmia ny.

1. Znie sie nie obo wi¹z ku za wia da mia nia w³a œci we go na czel ni ka urzê du cel -
ne go o za mia rze wy pro wa dze nia ze sk³a du po dat ko we go wy ro bów ak cy zo wych.

2. Wpi sa nie mo ¿ li wo œci ob jê cia ta kich sk³a dów tyl ko do ra Ÿ nym nad zo -
rem po dat ko wym.

3. Znie sie nie obo wi¹z ku co mie siê cz ne go pi sem ne go uz ga dnia nia ewi den -
cji pro wa dzo nej w sk³a dzie z urzê dem cel nym. Ewi den cja po win na byæ kon -
tro lo wa na w przy pad ku kon tro li do raŸ nej, wy czer pa nia siê kar tek ewi den cji
lub raz w ro ku.

W usta wie z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo³e cz nym rol ni -
ków pod sta wo w¹ ba rie r¹ jest ko nie cz noœæ re je stro wa nia po za rol ni czej dzia -
³al no œci go spo dar czej przez rol ni ka wy twa rza j¹ ce go bio pa li wa. Wi¹ ¿e siê to
z obo wi¹z kiem op ³a ca nia po dat ku do cho do we go, a tak ¿e sk³a dek na ubez -
pie cze nie spo ³e cz ne. W przy pad ku prze kro cze nia ro cz nej kwo ty gra ni cz nej,
któ ra jest kwo t¹ na le¿ ne go po dat ku do cho do we go za po prze d ni rok po dat ko -
wy od przy cho dów z po za rol ni czej dzia ³al no œci go spo dar czej, rol nik tra ci pra -
wo do ubez pie cze nia w KRUS.
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Ra da Po wia tu w P³oc ku pod kre œ la ró w nie¿ ko nie cz noœæ op ra co wa nia
i wy da nia roz po rz¹ dze nia w spra wie wy ma gañ, ja kie po win ny spe³ niaæ
przy do mo we wy tw ór nie bio pa liw w œwie t le prze pi sów sa ni tar nych, ochro ny
œro do wi s ka i prze ciw po ¿a ro wych. Ra da uwa ¿a za ko nie cz ne wy da nie roz po -
rz¹ dze nia, a byæ mo ¿e i op ra co wa nie pol skich norm w spra wie ob li cza nia gê -

sto œci prze li cze nio wej dla tem pe ra tu ry 15°C wy twa rza nych czy s tych ole j ów
ro œ lin nych, u¿y wa nych ja ko pa li wa sa mo is t ne. Roz po rz¹ dze nie i nor my
w spra wie bio die s la zo sta³y wy da ne w 2007 r., ale pro ble ma ty ka czy ste go
ole ju ja ko pa li wa zo sta ³a po mi niê ta.

W zwi¹z ku z przed sta wio ny mi przez Ra dê Po wia tu w P³oc ku pro po zy cja mi
zmian w prze pi sach zwra cam siê do Pa na Pre mie ra z za py ta niem, ja kie dzia³a nia
za mie rza Pan pod j¹æ, ¿e by up ro œciæ pro ce du ry zwi¹ za ne z wy twa rza niem przez
rol ni ków bio pa liw na u¿y tek w³a s ny.

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fet liñ ska

Stanowisko
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

War sza wa, 26 ma ja 2008 r.

Pan
Ma rek Sa wic ki
Mi ni ster Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi

W za³¹ cze niu prze sy ³am, we d³ug w³a œci wo œci, tekst oœ wiad cze nia, prze s³a ne go
przez Pa na S³a wo mi ra No wa ka Se kre ta rza Sta nu Sze fa Ga bi ne tu Po li ty cz ne go Pre ze sa
Ra dy Mi n i s trów, pi s mem nr DSPA 4404-39/08 z dnia 19 ma ja br., z³o ¿o ne go przez Pa -
ni¹ Se na tor Ja ni nê Fe t liñ sk¹ pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP.

Kwe stie pod no szo ne w oœ wiad cze niu do ty cz¹ up ro sz cze nia pro ce dur zwi¹ za nych
z pro duk cj¹ bio pa liw na u¿y tek w³a s ny rol ni ków.

Z po wa ¿a niem
Jolanta Fedak
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Stanowisko
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 2008.05.30

Pan
Adam Szej n feld
Se kre tarz Sta nu
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze,
w zwi¹z ku z pis mem Sze fa Ga bi ne tu Po li ty cz ne go Pre ze sa Rady Mi ni strów znak

DSPA 4404-39/08, prze sy³a j¹ cym oœ wiad cze nie pa ni se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej, z³o ¿o -
ne pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP, prze ka zu jê Pa nu Mi ni stro wi w za ³¹ cze niu, zgo d -
nie z w³a œci wo œci¹, do ku men ty do ty cz¹ ce wy ¿ ej wy mie nio ne go oœ wiad cze nia.

Z po wa ¿a niem
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak

OdpowiedŸ
WICEPREZESA RADY MINISTRÓW
MINISTRA GOSPODARKI

War sza wa, 9 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,

w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 15 ma ja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-428/08, po ni -
¿ej przed sta wiam, przy go to wa ne przy udzia le Mi ni stra Fi nan sów oraz Mi ni stra Rol ni -
ctwa i Roz wo ju Wsi, sta no wis ko do za ga dnieñ pod nie sio nych w oœ wiad cze niu Pa ni
Se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej w spra wie wy twa rza nia bio pa liw przez rol ni ków na w³a s ny
u¿y tek.

Na wstê pie, od no sz¹c siê do pro po zy cji wpro wa dze nia zmian w usta wie z dnia
23 sty cz nia 2004 r. o po dat ku ak cy zo wym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póŸn. zm.)
i roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Fi nan sów z dnia 1 mar ca 2004 r. w spra wie ze zwo leñ na 
pro wa dze nie sk³a du po dat ko we go, dzia³al no œci ja ko za re je stro wa ny han dlo wiec
oraz nie za re je stro wa ny han dlo wiec, a tak ¿e na wy ko na nie czyn no œci w cha rak te -
rze przed sta wi cie la po dat ko we go (Dz. U. Nr 35, poz. 312, z póŸn. zm.), na le ¿y za -
zna czyæ, ¿e uchwa le nie usta wy z dnia 25 sier pnia 2006 r. o bio kom po nen tach
i bio pa li wach ciek ³ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z póŸn. zm.) przy zna j¹ cej rol ni -
kom pra wo do wy twa rza nia bio pa liw na w³a s ny u¿y tek, po prze dzi ³y grun to wne
ana li zy prze pi sów po dat ko wych. Ich kon sek wen cj¹ by ³y zmia ny do ko na ne w obu
wy ¿ ej wy mie nio nych ak tach pra w nych. Rol ni cy za mie rza j¹ cy pro du ko waæ na w³a s -
ny u¿y tek es ter lub czy sty olej roœ lin ny sta li siê gru p¹ pod mio tów, któ ra uzy s ka ³a
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naj da lej id¹ cy za kres up ro sz czeñ i u³at wieñ w uzy s ka niu ze zwo leñ na pro wa dze nie 
sk³a dów po dat ko wych.

W zwi¹z ku z po stu lo wa nym przy spie sze niem prac nad wpro wa dze niem ob ni ¿ o nej
staw ki ak cy zy w wy so ko œci 10 z³/ 1000 li tr ów dla bi o k om po nen tów sta no wi¹ cych sa -
mo is t ne pa li wo, za u wa ¿yæ na le ¿y, ¿e zo sta³a ona okre œ lo na w prze pi sach usta wy z dnia
11 ma ja 2007 r. o zmia nie usta wy o po dat ku ak cy zo wym oraz o zmia nie nie k tó rych in -
nych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 666), z któ rych wy ni ka je d no zna cz nie, ¿e mo ¿ li woœæ jej
za sto so wa nia uza le ¿ nio na jest od og ³o sze nia po zy ty w nej de cy z ji Ko mi sji Eu ro pej skiej
o zgo d no œci po mo cy pu b li cz nej prze wi dzia nej w tych prze pi sach ze wspó l n ym ryn kiem. 
Pro gram po mo co wy dla bio pa liw, któ re go je d nym z me c ha niz mów jest ww. ob ni ¿ o na
staw ka ak cy zy, zo sta³ no ty fi ko wa ny Ko mi sji Eu ro pej skiej przez w³a œci wy or gan, tj. Pre -
ze sa Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów. Ter min wy da nia de cy z ji w przed -
mio to wej spra wie le ¿y w ge stii Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Usto sun ko wu j¹c siê do pro po zy cji up ro sz cze nia spo so bu wy mia ru ak cy zy od bio -
pa liw wy twa rza nych przez rol ni ków tyl ko na pod sta wie wa gi i bez prze li cza nia do tem -
pe ra tu ry od nie sie nia 15oC, wska zaæ na le ¿y na brak jej zgo d no œci z art. 64 usta wy
o po dat ku ak cy zo wym oraz prze pi sa mi pra wa Unii Eu ro pej skiej, któ re wy ma ga j¹, aby
w od nie sie niu do wy ro bów ener ge ty cz nych (tak ¿e bio pa liw) przy ob li cza niu ak cy zy za -
sto so waæ po miar ilo œci wy ro bu w tem pe ra tu rze 15oC i nie prze wi du j¹ w tym za kre sie
mo¿ li wo œci za sto so wa nia ja kie go kol wiek od stêp stwa. Po nad to z pun ktu wi dze nia ko -
nie cz no œci za cho wa nia spój no œci sy s te mu po dat ku ak cy zo we go i sto so wa nia je dna ko -
wych kon struk cji sta wek ak cy zy dla okreœ lo nych wy ro bów ak cy zo wych brak jest
mo¿ li wo œci zrea li zo wa nia po stu la tu wpro wa dze nia dla rol ni ków in nej staw ki ak cy zy,
od tej, któ r¹ mie li by sto so waæ po zo sta li po dat ni cy.

W spra wie kwe stii do ty cz¹ cej wpro wa dza nia up ro sz czeñ w roz li cze niach ak cy zy
przez rol ni ków, wo bec sto sun ko wo nie wiel kich ilo œci bio pa liw wy twa rza nych na w³a s -
ny u¿y tek przez po szcze gól nych rol ni ków, prag nê po in for mo waæ, i¿ w re sor cie fi nan -
sów pro wa dzo ne s¹ obe c nie pra ce nad pro jek tem no wej usta wy o po dat ku ak cy zo wym
oraz ak ta mi wy ko naw czy mi do tej usta wy i mo¿ li woœæ wpro wa dze nia up ro sz czeñ w za -
kre sie roz li cze nia ak cy zy przez rol ni ków bê dzie przed mio tem ana li zy.

W przed mio to wym oœ wiad cze niu Pa ni Se n a tor wska za no na prze pi sy roz po rz¹ dze -
nia w spra wie ze zwo leñ na pro wa dze nie sk³a du po dat ko we go (...), w kon tek œ cie pro po -
no wa nych zmian zwi¹ za nych z up ro sz cze niem pro ce dur w za kre sie spra wo wa nia
szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go i kon tro li w sk³a dach po dat ko wych. Wy jaœ niæ na -
le ¿y, ¿e przy wo³a ne roz po rz¹ dze nie wy da ne zo sta ³o na pod sta wie art. 31 ust. 3 i art. 61
ust. 3 usta wy o po dat ku ak cy zo wym, tj. prze pi sów up ra wnia j¹ cych Mi ni stra Fi nan sów
do okreœ la nia szcze gó ³o we go spo so bu wy da wa nia oraz co fa nia ze zwo leñ, wzo rów
wnios ków o wy da wa nie ze zwo leñ, czy ro dza jów do ku men tów do ³¹ cza nych do wnios -
ków. Mi n i s ter Fi nan sów nie ma pra wa re gu lo wa nia w tym roz po rz¹ dze niu za ga dnieñ,
wy kra cza j¹ cych po za przed miot de le ga cji usta wo wej, a ta ki mi s¹ za ga dnie nia do ty -
cz¹ ce szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go.

Wy ko ny wa nie szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go w sto sun ku do bio kom po nen -
tów na stê pu je na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 24 lip ca 1999 r. o S³u¿ bie Cel nej
(Dz. U. Nr 156, poz. 1641, z póŸn. zm.) oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Fi nan sów z dnia
7 kwiet nia 2004 r. w spra wie wy ko ny wa nia szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go
(Dz. U. Nr 65, poz. 5498, z póŸn. zm.). Przed mio to we prze pi sy szcze gó ³o wo re gu lu j¹
obo wi¹z ki pro du cen ta bio kom po nen tów, w tym rol ni ków wy twa rza j¹ cych na w³a s ny
u¿y tek bio kom po nen ty sta no wi¹ ce sa mo is t ne pa li wa, a tak ¿e okreœ la j¹ za kres i spo -
sób ich kon tro li.

Od no sz¹c siê do po stu la tu znie sie nia obo wi¹z ku za wia da mia nia w³a œci we go na -
czel ni ka urzê du cel ne go o za mia rze wy pro wa dze nia ze sk³a du po dat ko we go wy ro bów
pod le ga j¹ cych ak cy zie, up rzej mie in for mu jê, ¿e z uwa gi na brzmie nie prze pi sów
art. 21 ust. 1 pkt 2 usta wy o bio kom po nen tach i bio pa li wach ciek³ych, z któ rych wy ni -
ka, ¿e za bra nia siê sprze da wa nia lub zby wa nia w in nej for mie bio pa liw wy twa rza nych 
na w³a s ny u¿y tek przez rol ni ków, nie za cho dzi ko nie cz noœæ zg³a sza nia w³a œci we mu
na czel ni ko wi urzê du cel ne go za mia ru od pra wia nia prze sy³ ki bio pa liw ciek ³ych.
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W przy pad ku rol ni ków wy twa rza j¹ cych bio pa li wa ciek ³e na w³a s ny u¿y tek wy stê pu je
na to miast, wy ni ka j¹ cy z prze pi sów roz dzia ³ów 11 i 12 roz po rz¹ dze nia w spra wie wy -
ko ny wa nia szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go, obo wi¹ zek prze s³a nia w³a œci we mu
na czel ni ko wi urzê du cel ne go, co naj mniej na 3 dni przed za mie rzo nym roz po czê ciem
pro ce su wy twa rza nia, tzw. zg³o sze nia czyn no œci wy twa rza nia. Przed mio to we zg³o sze -
nie, za wie ra j¹ ce ro dzaj wy ro bów, da tê i go dzi nê roz po czê cia pro ce su wy twa rza nia,
iloœæ i ro dzaj su row ców oraz prze wi dy wa n¹ wiel koœæ wy ro bów, któ re mia ³y by zo staæ
wy pro du ko wa ne, sta no wi pod sta wê do kon tro li, o któ rej mo wa w art. 6a ust. 3 pkt 2
usta wy o S³u¿ bie Cel nej i nie mo ¿e byæ znie sio ne. Za u wa ¿yæ je dnak na le ¿y, ¿e obo -
wi¹ zek sk³a da nia ww. zg³o sze nia nie do ty czy czy ste go ole ju roœ lin ne go a ta ki, zgo d nie
z prze pi sa mi, mo g¹ wy twa rzaæ rol ni cy na w³a s ny u¿y tek, ko rzy sta j¹c z up ro sz czeñ
w prze pi sach ak cy zo wych.

W kwe stii wpro wa dze nia do prze pi sów mo¿ li wo œci ob jê cia sk³a dów po dat ko wych,
pro wa dzo nych przez rol ni ków wy twa rza j¹ cych bio pa li wa na w³a s ny u¿y tek tyl ko do -
raŸ nym nad zo rem po dat ko wym wy jaœ niæ na le ¿y, ¿e obe c nie kon tro la w for mie sta ³e go
nad zo ru po dat ko we go w ta kich sk³a dach nie ma za sto so wa nia. Szcze gól ny nad zór po -
dat ko wy w sto sun ku do bio kom po nen tów - sto so wnie do art. 6a ust. 3 pkt 2 usta wy
o S³u¿ bie Cel nej po le ga na kon tro li ilo œci i ja ko œci wy ro bów, prze bie gu pro ce sów te -
chno lo gi cz nych oraz ich wy daj no œci, ubyt ków i zu ¿y cia. Zgo d nie z art. 52 ust. 1 roz po -
rz¹ dze nia w spra wie wy ko ny wa nia szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go kon tro la ta
wy ko ny wa na jest przez:

— ucze st ni cze nie pra co w ni ków szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go w czyn no œciach 
zwi¹ za nych z dzia³al no œci¹ ob jê t¹ szcze gól nym nad zo rem po dat ko wym,

— do ko ny wa nie okre so wo lub do ra Ÿ nie kon tro li ob ra chun ko wych sta nu za pa sów
i ob ro tu wy ro ba mi.

Przed mio to we kon tro le ma j¹ wy³¹ cz nie cha rak ter kon tro li do raŸ nych. W przy pad -
ku wy twa rza nia bio kom po nen tów, prze pi sy nie prze wi du j¹ bo wiem ob li ga to ryj nej obe c -
no œci pra co wni ka szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go.

Od no sz¹c siê do po stu la tu znie sie nia obo wi¹z ku co mie siê cz ne go uz ga dnia nia
ewi den cji pro wa dzo nej w sk³a dzie po dat ko wym z urzê dem cel nym oraz zmniej sze -
nia czê sto tli wo œci jej kon tro lo wa nia, na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e ani prze pi sy roz po rz¹ dze -
nia w spra wie wy ko ny wa nia szcze gól ne go nad zo ru po dat ko we go, ani te¿ prze pi sy
roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Fi nan sów z dnia 19 kwiet nia 2004 r. w spra wie do ku men -
ta cji zwi¹ za nej z prze mie sz cza niem wy ro bów ak cy zo wych zhar mo ni zo wa nych
(Dz. U. Nr 81, poz. 744, z póŸn. zm.) nie na k³a da j¹ na pod miot obo wi¹z ku co mie siê -
cz ne go uz ga dnia nia ewi den cji z na czel ni kiem urzê du cel ne go. Prze pi sy te wy ma ga j¹
je dy nie co mie siê cz ne go pod su mo wa nia ewi den cji. W myœl obo wi¹ zu j¹ cych re gu la -
cji, pro wa dz¹ cy sk³ad po dat ko wy po wi nien udo stêp niæ j¹ na ka ¿ de ¿¹ da nie w³a œci -
we go na czel ni ka urzê du cel ne go. Tym sa mym po zo sta wio no w ge stii or ga nów
spra wu j¹ cych kon tro lê nad sk³a da mi po dat ko wy mi oce nê, jak czê sto do ko ny waæ
spraw dzeñ pro wa dzo nych w nich ewi den cji. Zwyk le kon tro la ta ka ma cha rak ter do -
raŸ ny. Z pun ktu wi dze nia ko nie cz no œci za pe wnie nia w³a œci we go nad zo ru nad wy ro -
ba mi pro du ko wa ny mi w sk³a dzie po dat ko wym, jak i nad bie ¿¹ c¹ za p³a t¹ na le¿ no œci
po dat ko wych, za nie ce lo we na le ¿a³o by uz naæ wpro wa dze nie za pi sów ogra ni cza -
j¹ cych czê sto tli woœæ kon tro lo wa nia ewi den cji. Sy tua cja, w któ rej ewi den cja spraw -
dza na by ³a by np. tyl ko raz w ro ku, mog ³a by dzia ³aæ tak ¿e na nie ko rzyœæ po dat ni ka,
któ ry w przy pad ku po pe³ nie nia b³ê du ra chun ko we go, uja wnio ne go do pie ro przy
okaz ji spraw dza nia ewi den cji, by³ by zob li go wa ny do za p³a ty wy ¿ szych od se tek od
za leg ³o œci po dat ko wych.

W od nie sie niu do za ga dnieñ do ty cz¹ cych ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków
KRUS na le ¿y stwier dziæ, ¿e usta wa z dnia 20 gru dnia 1990 r. o ubez pie cze niu spo ³e cz -
nym rol ni ków (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póŸn. zm.) okreœ la za kres przed mio to -
wy ubez pie cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków, za sa dy op ³a ca nia sk³a dek na te
ubez pie cze nia, za sa dy usta la nia pra wa, wy so ko œci i wy p³a ty œwiad czeñ z te go ubez pie -
cze nia oraz or ga ni za cjê i spo sób fi nan so wa nia te go ubez pie cze nia. Obo wi¹ zek re je stro -
wa nia wy ko ny wa nia dzia ³al no œci go spo dar czej przez rol ni ka wy twa rza j¹ ce go
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bio pa li wa, ani wy ko ny wa nia dzia ³al no œci go spo dar czej w ¿a dnym in nym za kre sie nie
jest, ani te¿ wy twa rza nie przez rol ni ków bio pa liw ciek ³ych na w³a s ny u¿y tek, nie jest
re gu lo wa ny prze pi sa mi ww. usta wy.

Ro cz na kwo ta gra ni cz na, o któ rej wspo mi na Pa ni Se n a tor w swoim oœ wiad cze niu,
w myœl ww. prze pi sów usta wy (art. 5a), okreœ la roz miar po za rol ni czej dzia³al no œci go -
spo dar czej, któ rej pro wa dze nie ró wno leg le z dzia ³al no œci¹ rol ni cz¹ w go spo dar stwie
rol nym, po spe³ nie niu okreœ lo nych wa run ków, umo¿ li wia kon ty nuo wa nie ubez pie -
cze nia spo ³e cz ne go rol ni ków w KRUS, mi mo i¿ dla osób pro wa dz¹ cych po za rol ni cz¹
dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ w³a œci wym jest po wsze chny sy s tem ubez pie czeñ spo ³e cz -
nych (ZUS). Zgo d nie z art. 5a ust. 10 ww. usta wy za po za rol ni cz¹ dzia ³al noœæ go spo -
dar cz¹ uwa ¿a siê po za rol ni cz¹ dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ pro wa dzo n¹ na te ry to rium
RP przez oso by fi zy cz ne na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 2 lip ca 2004 r. o swo -
bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z póŸn. zm.),
z wy ³¹ cze niem wspól ni ków spó ³ek pra wa han dlo we go oraz osób pro wa dz¹ cych dzia -
³al noœæ w za kre sie wol ne go za wo du:

— w ro zu mie niu prze pi sów o zry cza³ to wa nym po dat ku do cho do wym od nie któ rych
przy cho dów osi¹ ga nych przez oso by fi zy cz ne, 

— z któ rej przy cho dy s¹ przy cho da mi z dzia³al no œci go spo dar czej w ro zu mie niu
prze pi sów o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych.

W od nie sie niu do wska za nej w przed mio to wym oœ wiad cze niu kwe stii do ty cz¹ cej
op ra co wa nia i wy da nia roz po rz¹ dze nia w spra wie wy ma gañ, ja kie po win ny spe³ niaæ
przy do mo we wy twór nie bio pa liw w œwiet le prze pi sów sa ni tar nych, ochro ny œro do wis ka
i prze ciw po ¿a ro wych up rzej mie in for mu jê, ¿e usta wa o bio kom po nen tach i bio pa li wach
ciek³ych nie za wie ra upo wa¿ nie nia do wy da nia ta kie go roz po rz¹ dze nia. Na le ¿y je dnak
pod kreœ liæ, ¿e w mo jej opi nii brak jest uza sa dnie nia dla op ra co wa nia ta kie go ak tu pra w -
ne go. Dzia ³al noœæ, któ r¹ pro wa dz¹ rol ni cy wy twa rza j¹ cy bio pa li wa na w³a s ny u¿y tek, nie 
ró¿ ni siê bo wiem w swej is to cie od dzia ³al no œci pro wa dzo nej przez in nych pro du cen tów
bio pa liw. Ma j¹c na uwa dze, ¿e po ten cjal ne za gro ¿e nia, za ró wno dla lu dzi, jak i dla œro do -
wis ka, wy ni ka j¹ ce z pro wa dze nia ta kiej dzia ³al no œci s¹ w obu przy pad kach ta kie sa me,
rol ni cy, pro du ku j¹ cy bio pa li wa na w³a s ny u¿y tek, win ni sto so waæ siê do w³a œci wych
prze pi sów sa ni tar nych, ochro ny œro do wis ka i prze ciw po ¿a ro wych, obo wi¹ zu j¹ cych
wszy s t kie pod mio ty pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ w za kre sie pro duk cji bio pa liw.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w Mi ni ster stwie Go spo dar ki roz wa ¿a na jest
obe c nie pod nie sio na w przed mio to wej in ter pe la cji kwe stia do ty cz¹ ca spo so bu okre œ le -
nia w prze pi sach pra w nych gê sto œci prze li cze nio wej w tem pe ra tu rze 15

o
C dla czy s tych

ole j ów ro œ lin nych. Na stê p nie pod jê te zo sta n¹ dzia³a nia zwi¹ za ne z przy go to wa niem od -
po wie d nie go pro jek tu ak tu pra w ne go.

£¹czê wy ra zy sza cun ku
Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na tor Ja ni ny Fet liñ skiej

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

28 pa Ÿ dzier ni ka 1998 r. Sejm przy j¹³ uchwa³ê w spra wie bu do wy w War -
sza wie Œwi¹ ty ni Opa trz no œci Bo ¿ej (MP 1998 nr 38 poz. 519) na stê pu j¹ cej tre œci:

„Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej wy ra ¿a uz na nie dla ini cja ty wy Pry ma sa
Pol ski Kar dy na³a Jó z e fa Glem pa wznie sie nia w War sza wie Œwi¹ ty ni Opa trz -
no œci Bo ¿ej.

Bu do wê Œwi¹ ty ni uchwa li³ Sejm Czte ro let ni ja ko Wo tum Na ro du za Kon -
sty tu cjê 3 Ma ja 1791 r.

17 mar ca 1921 r. Sejm Usta wo daw czy od no wi³ to zo bo wi¹ za nie. Nie ste -
ty, przy jê tej wów c zas usta wy nie zdo³a no wy ko naæ.

Sejm III Rze czy po spo li tej uwa ¿a, ¿e œlu by z³o ¿o ne przed dwu stu la ty Na ród
po wi nien pil nie wy pe³ niæ.

Œwi¹ ty nia Opa trzno œci Bo ¿ej bê dzie sym bo lem wdziê cz no œci Na ro du za
od zy s ka nie wol no œci w 1989 r., 20 lat pon ty fi ka tu Oj ca Œwiê te go Ja na Paw ³a II,
Ju bi leusz 2000 lat Chrze œci jañ stwa.”

Wkrót ce up ³y nie dzie siêæ lat od pod jê cia tej uchwa ³y, a bu do wa œwi¹ ty ni
znaj du je siê w po wi ja kach. Je d n¹ z przy czyn te go sta nu rze czy jest brak wy -
star cza j¹ cych œr od ków na jej szyb k¹ re ali za cjê.

Zda niem mo ich wy bor ców i moim wo tum na ro du po win no byæ re a li zo wa ne 
nie tyl ko z do bro wol nych wp³at, ale ta k ¿e z bu d¿ e tu pa ñ stwa, tym bar dziej ¿e:

— bu do wê œwi¹ ty ni uchwa li³ Sejm Czte ro let ni ja ko wo tum na ro du za
Kon sty tu cjê 3 Ma ja 1791 r.;

— Sejm Usta wo daw czy od no wi³ to zo bo wi¹ za nie 17 mar ca 1921 r.;
— 23 pa Ÿ dzier ni ka 1998  r. Sejm uz na³, ¿e Œwi¹ ty nia Opa trz no œci Bo ¿ej

bê dzie sym bo lem wdziê cz no œci na ro du za od zy s ka nie wol no œci w 1989 r.,
dwa dzie œcia lat pon ty fi ka tu Oj ca Œwiê te go Ja na Paw ³a II, ju bi le usz dw óch ty -
siê cy lat chrze œci ja ñ stwa.

Zwra cam siê z wnio s kiem o pod jê cie ini cja ty wy uchwa le nia ustaw umo ¿ li -
wia j¹ cych fi nan so wa nie bu do wy Œwi¹ ty ni Opa trz no œci Bo ¿ej z bu d¿ e tu pa ñ stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ja ni na Fe t liñ ska

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

War sza wa, 18.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,

w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej z³o ¿o nym pod czas 11. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 r. dot. fi nan so wa nia bu do wy Œwi¹ ty ni Opa -
trzno œci Bo ¿ej z bu d¿e tu pañ stwa, pre zen tu jê na stê pu j¹ ce sta no wis ko:

Po dzie la j¹c uza sa dnie nie i przy wo³a ne w oœ wiad cze niu ak ty hi sto ry cz ne zwi¹ za ne
z de cyz ja mi o wznie sie niu Œwi¹ ty ni Œwiê tej Opa trzno œci Bo ¿ej, chcia³ bym przede wszy s t -
kim za pe wniæ o ¿y czli wo œci dla re a li za cji Œwi¹ ty ni w mo¿ li we naj szyb szym cza sie.
Przy tej okaz ji zwra cam je dnak uwa gê na uwa run ko wa nia pra w ne ma j¹ ce za sto so wa -
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nie i w tej spra wie zwi¹ za ne z uchwa la niem bu d¿e tu pañ stwa oraz przy zna wa niem
i wy da wa niem fun du szy pub li cz nych przez ad mi ni stra cjê pub li cz n¹.

Po zwa lam so bie ni niej szym po in for mo waæ, ¿e w bu d¿ e cie pa ñ stwa na 2008 r. zo -
sta³a stwo rzo na re zer wa ce lo wa (czê œæ 83 – re zer wy ce lo we, poz. 63) z na stê pu j¹ cym za -
pi sem jej prze zna cze nia: „Do fi nan so wa nie przed siê w ziêæ w sfe rze kul tu ry i dzie dzi c twa 
na ro do we go, w tym bu do wê mu ze um pre zen tu j¹ ce go wk³ad ko œcio ³a ka to lic kie go
w dzie je Pol ski w Kom plek sie Œwi¹ tyn nym Opa trz no œci Bo ¿ej”.

Pod jê te zo sta³y ju¿ dzia ³a nia prze ka zu j¹ ce te œrod ki na two rzo ne w bu do wa nym
Kom plek sie Œwi¹ tyn nym Opa trz no œci Bo ¿ej mu ze um przed sta wia j¹ ce nie zwyk ³y wk³ad 
Ko œcio ³a Ka to lic kie go w dzie je Pol ski.

Z po wa ¿a niem
Bog dan Zdro jew ski
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Oœ wiad cze nie se na tor Ja ni ny Fet liñ skiej

 skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Zwró ci³a siê do mnie oso ba oszu ka na przez fir mê or to pe dy cz n¹. W 2006 r.

zle ci ³a ona pra co w ni or to pe dy cz nej wy ko na nie  pro te zy no gi. Pie ni¹ dze na wy -
ko na nie pro te zy po cho dzi ³y od spon so rów, by ³o to 40 ty siê cy z³. Pro te za zo sta ³a 
wy ko na na i ode bra na w 2007 r. Nie ste ty, pod czas jej u¿y wa nia oka za ³o siê, ¿e 
lej pro te zy zo sta³ Ÿle wy ko na ny i po wo do wa³ ra ny, od pa rze nia, pêk niê cia na -
skór ka i bo le s ne sta ny za pal ne ki ku ta. Z te go po wo du oso ba ta tra fi ³a do szpi -
ta la, gdzie le ka rze za bro ni li jej po s³u gi wa nia siê wa d li wie wy ko na n¹ pro te z¹
w oba wie, ¿e utrzy mu j¹ ce siê sta ny za pal ne ki ku ta spo wo du j¹ jego de for ma -
cyj ne zmia ny, a na wet do pro wa dz¹ do re am pu ta cji. Oka za ³o siê te¿, ¿e sto pa
pro te zy jest o dwa nu me ry za ma³a, co nie tyl ko unie mo ¿ li wia do bra nie obu -
wia, ale po wo du je te¿ trud no œci w cho dze niu. Po za tym w pro te zie zo sta ³o za -
mon to wa ne sta re ko la no za miast no we go, jak by ³o wcze œ niej umó wio ne.

W zwi¹z ku z za is t nia³¹ sy tua cj¹ zo sta ³a z³o ¿o na re kla ma cja do fir my or to pe -
dy cz nej, któ ra wy ko na ³a tê pro te zê. Ale re kla ma cja ta nie zo sta ³a roz pa trzo na,
pra co wnia or to pe dy cz na od mó wi ³a te¿ roz mo wy z za in te re so wa n¹. Po krzyw -
dzo na nie mog ³a siê od wo ³aæ do ¿a dnej in nej in stan cji, gdy¿ fir my or to pe dy cz ne
nie ma j¹ nad so b¹ or ga nów nad rzê dnych.

Kobieta zwró ci³a siê z pro œb¹ o po moc do rzecz ni ka praw pa cjen ta. Ale
stam t¹d otrzy ma ³a od po wiedŸ, ¿e rzecz nik praw pa cjen ta za jmu je siê je dy nie 
pa cjen ta mi – œwiad cze nio bior ca mi NFZ, a ona nie jest  pa cjen tem w ro zu mie -
niu NFZ, po nie wa¿ by ³a fi nan so wa na przez spon so rów.

Je dy n¹ dro g¹, ja ka po zo sta³a po szko do wa nej do do cho dze nia swoich
up ra wnieñ, jest dro ga s¹ do wa.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z wnios kiem o pod jê cie
nie zbê d nych dzia³añ w ce lu ob jê cia kon tro l¹ przez NFZ firm or to pe dy cz nych,
co bê dzie mia ³o wp³yw na unik niê cie w przy sz³o œci ana lo gi cz nych jak przed -
sta wio na sy tua cji.

Wno szê te¿ o pod jê cie prac w ce lu wpro wa dze nia prze pi sów o spon so rin -
gu us ³ug me dy cz nych, po nie wa¿ spon sor, któ ry bez po œre dnio prze ka zu je pie -
ni¹ dze na kon to na przy k³ad wy ko naw cy us ³u gi nie za bez pie cza
wy star cza j¹ co ani swoich in te re sów, ani in te re sów oso by spon so ro wa nej.

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fet liñ ska

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.09

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se n a to r – Pa ni¹ Ja ni nê Fe t liñ sk¹, do -

ty cz¹ ce oso by oszu ka nej przez fir mê or to pe dy cz n¹, prze ka za ne przy piœ mie Wi ce mar -
sza³ ka Se na tu, Pa ni¹ Kry sty nê Bo che nek, znak: BPS/DSK-043-458/08, up rzej mie
pro szê o przy jê cie sta no wi s ka w przed mio to wej spra wie.
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Za sa dy udzie la nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej re gu lu je usta wa z dnia 30 sier pnia
1991 r. o za k³a dach opie ki zdro wot nej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póŸn. zm.), któ ra sta no -
wi, i¿ œwiad cze niem zdro wot nym s¹ dzia³a nia s³u ¿¹ ce za cho wa niu, ra to wa niu,
przy wra ca niu i po pra wie zdro wia oraz in ne dzia ³a nia me dy cz ne wy ni ka j¹ ce z pro ce su
le cze nia lub prze pi sów od rêb nych re gu lu j¹ cych za sa dy ich wy ko ny wa nia. Zgo d nie
z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra wa œwiad cze nia zdro wot ne mo g¹ byæ udzie la ne
przez za k³a dy opie ki zdro wot nej oraz przez oso by fi zy cz ne wy ko nu j¹ ce za wód me dy -
cz ny lub przez gru po w¹ prak ty kê le kar sk¹, gru po w¹ prak ty kê pie lêg nia rek, po ³o¿ -
nych na za sa dach okreœ lo nych w od rêb nych prze pi sach. Art. 18d wy ¿ ej wy mie nio nej
usta wy sta no wi, i¿ przez oso bê wy ko nu j¹ c¹ za wód me dy cz ny, na le ¿y ro zu mieæ oso bê, 
któ ra na pod sta wie od rêb nych prze pi sów up ra wnio na jest do udzie la nia œwiad czeñ
zdro wot nych, oraz oso bê le gi ty mu j¹ c¹ siê na by ciem fa cho wych kwa li fi ka cji do udzie -
la nia œwiad czeñ zdro wot nych w okreœ lo nym za kre sie lub w okreœ lo nej dzie dzi nie me -
dy cy ny.

Zgo d nie z ar ty ku³em 40 usta wy z dnia 27 sier pnia 2004 r. o œwiad cze niach opie ki
zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z póŸn.
zm.) – za o pa trze nie w wy ro by me dy cz ne bê d¹ ce przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi oraz
w œrod ki po moc ni cze przy s³u gu je œwiad cze nio bior com na zle ce nie le ka rza ubez pie cze -
nia zdro wot ne go lub fel cze ra ubez pie cze nia zdro wot ne go, na za sa dach okreœ lo nych
w usta wie. Ro dzaj re fun do wa nych wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to -
pe dy cz ny mi i œrod ków po moc ni czych, wy so koœæ re fun da cji, udzia³ ubez pie czo ne go,
czê sto tli woœæ re fun da cji okreœ la:

— zarz¹dzenie Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 gru dnia 2004 ro ku w spra wie li mi tu cen
dla wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi i œrod ków po moc -
ni czych, o ta kim sa mym za sto so wa niu, ale ró¿ nych ce nach oraz li mi tu cen dla na praw
przed mio tów or to pe dy cz nych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732 z póŸn. zm.),

— zarz¹dzenie Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 gru dnia 2004 ro ku w spra wie szcze gó ³o -
we go wy ka zu wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi i œrod -
ków po moc ni czych, wy so ko œci udzia ³u w³a s ne go œwiad cze nio bior cy w ce nie ich
na by cia, kry te riów ich przy zna wa nia, okre sów u¿y t ko wa nia, a tak ¿e wy ro bów me dy cz -
nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi pod le ga j¹ cy mi na pra wie w za le¿ no œci od 
wska zañ me dy cz nych oraz wzo ru zle ce nia na za o pa trze nie w te wy ro by i œrod ki (Dz. U. Nr 276,
poz. 2739 z póŸn. zm.). Na to miast po stê po wa nie w spra wie okreœ le nia wa run ków
za wie ra nia i re a li za cji umów w ro dza ju za o pa trze nie w wy ro by me dy cz ne bê d¹ ce
przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi i œrod ka mi po moc ni czy mi, a tak ¿e wa run ki wy ma ga ne
od œwiad cze nio daw ców za in te re so wa nych za war ciem umo wy w tym ro dza ju okreœ la
za rz¹ dze nie Nr 62/2007 z dnia 20 wrzeœ nia 2007 r. Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia. Roz dzia³ 4 przed mio to we go za rz¹ dze nia okreœ la za sa dy udzie la nia œwiad czeñ, 
któ re sta no wi¹, i¿ œwiad cze nio daw ca zo bo wi¹ za ny jest do za pe wnie nia, w ka ¿ dym
miej scu re a li za cji œwiad czeñ, do stê pu do asor ty men tu wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych 
przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi i œrod ka mi po moc ni czy mi wy mie nio nych w wy ka zie do -
³¹ czo nym do ofer ty. Zgo d nie ze wska za nym wy ¿ ej za rz¹ dze niem przed mio ty or to pe dy -
cz ne lub œrod ki po moc ni cze okreœ lo ne w wy ka zie mu sz¹ spe³ niaæ wy mo gi okreœ lo ne
w prze pi sach od rêb nych. Œwiad cze nio daw ca jest zo bo wi¹ za ny do udzie le nia œwiad cze -
nio bior cy mi n i mum ro cz nej gwa ran cji na wy da ne przed mio ty or to pe dy cz ne lub œrod ki
po moc ni cze, dla któ rych okres u¿y t ko wa nia jest d³u¿ szy ni¿ rok. Œwiad cze nio daw ca
jest zo bo wi¹ za ny do udzie le nia œwiad cze nio bior cy mi n i mum 6-mie siê cz nej gwa ran cji
na wy da ne przed mio ty or to pe dy cz ne lub œrod ki po moc ni cze, dla któ rych okres u¿y t ko -
wa nia okreœ lo ny jest na 1 rok. Œwiad cze nio daw ca zo bo wi¹ za ny jest do prze ka za nia
œwiad cze nio bior cy gwa ran cji na przed mio ty or to pe dy cz ne lub œrod ki po moc ni cze,
z wy ³¹ cze niem œrod ków po moc ni czych wy da wa nych w ra mach kar ty za o pa trze nia co -
mie siê cz ne go. W ra mach gwa ran cji do ty cz¹ cej u¿y t ko wa nia przed mio tu or to pe dy cz ne -
go b¹dŸ œrod ka po moc ni cze go œwiad cze nio daw ca zo bo wi¹ za ny jest do bez p³at nej
na pra wy lub wy mia ny wad li we go na sprzêt wol ny od wad, zgo d nie z usta w¹ z dnia
27 lip ca 2002 ro ku o szcze gól nych wa run kach sprze da ¿y kon su men ckiej oraz o zmia -
nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z póŸn. zm.).
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Je d no cze œ nie up rzej mie wska zu jê, i¿ w Mi ni ster stwie Zdro wia pod jê te zo sta³y pra -
ce obe j mu j¹ ce kom plek so w¹ ana li zê i sze ro kie kon sul ta cje w za kre sie za sad za o pa trze -
nia w wy ro by me dy cz ne bê d¹ ce przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi i w œrod ki po moc ni cze.
Wska za ny przez Pa ni¹ Se na tor pro blem, do ty cz¹ cy kon tro li firm or to pe dy cz nych oraz
pod jê cia prac w ce lu wpro wa dze nia prze pi sów o spon so rin gu us ³ug me dy cz nych zo sta -
nie sz cze gó ³o wo prze a na li zo wa ny i roz wa ¿o ny. Ko nie cz ne bê d¹ ta k ¿e uz go d nie nia
w tym za kre sie z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Go ga cza

skie ro wa ne do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

W dniu 29 kwiet nia 2008 r. pod Lu bel skim Urzê dem Wo je wó dz kim i Urzê -
dem Mar sza³ kow skim Wo je wó dz twa Lu bel skie go w Lu b li nie mia³a miej sce pi -
kie ta, w któ rej wziê ³o udzia³ kil ku set pe da go gów z wo je wó dz twa lu bel skie go. 
Na tê pi kie tê zo sta ³em ja ko par la men ta rzy sta za pro szo ny. Pro test zor ga ni zo -
wa ³a oœ wia to wa „So li dar noœæ”, ale ucze st ni czy li w nim ró w nie¿ przed sta wi -
cie le in nych na u czy ciel skich zwi¹z ków za wo do wych. Wœ ród po stu la tów,
re a li za cji któ rych do ma ga li siê pro te stu j¹ cy, na le ¿y wy mie niæ ocze ki wa nie
pe da go gów na wiê k sze pen sje, jak ró w nie¿ za cho wa nie Kar ty Na u czy cie la
i up ra w nieñ pe da go gów do prze cho dze nia na wcze œ niej sz¹ eme ry tu rê.

Na 27 ma ja na u czy cie le za po wie dzie li ko lej n¹ ak cjê, je ¿e li rz¹d nie po de j -
mie roz mów, gdy¿, jak twier dz¹ pro te stu j¹ cy, w³a œ nie te raz, czy li 29 kwiet -
nia, mi ja j¹ dwa mie si¹ ce, od k¹d oœ wia to we zwi¹z ki za wo do we wrê czy³y
mi ni ster edu ka cji swo je po stu la ty, a rz¹d na wet nie za re a go wa³. Wy da je siê
czy mœ oczy wi stym, ¿e rz¹d pro wa dzi roz mo wy ze œro do wi s ka mi za wo do wy -
mi. A mo wa tu o tak wa ¿ nym œro do wi s ku za wo do wym, ja kim s¹ na u czy cie le.

St¹d mo je py ta nie: dla cze go rz¹d do tej po ry tych roz mów nie pod j¹³?
Dziê ku jê bar dzo.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.05.21

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne 8 ma ja 2008 r. przez Se na to ra RP – Pana Sta ni -

s³a wa Go ga cza pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP (BPS/DSK-043-446/08) skie ro wa ne
do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej – Pa ni Ka ta rzy ny Ha li, up rzej mie wy jaœ niam.

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej nie uchy la siê od me ry to ry cz nych ro z m ów i do -
ko nu je wszel kich sta rañ pro ce du ral nych, aby pro ces dia lo gu spo³e cz ne go by³ re a li zo -
wa ny w sp o sób op ty mal ny, z uw zglê d nie niem do b ra u c z niów i na u czy cie li.

Obe c nie trwa j¹ in ten sy w ne pra ce nad sy s te mo wy mi roz wi¹ za nia mi w za kre sie spo -
so bu usta la nia i wy so ko œci co ro cz ne go sta no wie nia wzro stu p³ac na u czy ciel skich. Za
klu czo we w tym ob sza rze, na le ¿y uz naæ po de j mo wa nie przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej in i cja tyw na rzecz wy pra co wa nia po ro zu mie nia z po zo sta³y mi cz³on ka mi Ra dy
Mi ni strów w kwe stii jak naj wy ¿ sze go wzro stu p³ac na u czy ciel skich. Nie ule ga je d nak
w¹t pli wo œci, i¿ de cy z je w tym wzglê dzie nie mo g¹ abs tra ho waæ od ter mi n ów sta no wie -
nia usta wy bu d¿ e to wej oraz bi lan su do cho dów i wy dat ków.

Na u czy cie le sta no wi¹ naj li cz niej sz¹ gru pê za wo do w¹ sek to ra fi n an sów pu b li cz -
nych, kt ó ra wy ko nu je pra cê o szc ze gól nej ro li zwi¹ za nej z kszta³ ce niem i wy cho wy wa -
niem ko lej nych po ko leñ, po przez co de ter mi nu je pro ces roz wo ju kra ju i sta no wi
o obe c nym oraz przy sz³ym ob li czu Pol ski w œwie cie. Is to ta wy ko ny wa nia za wo du na u -
czy cie la wy ma ga, aby sta tus pra w ny tej gru py za wo do wej okre œ la³a od rêb na prag ma ty -
ka za wo do wa. Obe c nie ro lê tê spe³ nia usta wa z dnia 26 sty cz nia 1982 r. – Kar ta
Na u czy cie la (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.).
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Po wy ¿ sze nie zmie nia je d nak fak tu, i¿ is t nie je po trze ba do sko na le nia roz wi¹ zañ sy -
s te mo wych. Roz wi¹ za nia pra wa oœ wia to we go pod le ga j¹ za tem sta ³ej oce nie i ana li zie
pod k¹ tem spe³ nie nia ce l ów re form za po cz¹t ko wa nych w 2000 r. Klu czo we kie run ki
dzia ³a nia oraz pod sta wo we za mie rze nia w tym za kre sie zo sta ³y og ³o szo ne przez Mi ni -
stra Edu ka cji Na ro do wej na po cz¹t ku pe³ nie nia swo jej mi sji. Dzia ³a nia te zmie rzaæ ma -
j¹ w dwóch kie run kach:

— do koñ cze niu re for my sy s te mu edu ka cji,
— d¹ ¿e niu do uno wo cze œ nie nia pol skiej szko³y sprzy ja j¹c jej ot war to œci na œwiat,

dziê ki m. in. up ro sz cze niu pra wa oœ wia to we go, w tym usta wy – Kar ta Na u czy --
cie la.

W ra mach tak za kre œ lo nych ob sza rów Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej pod j¹³ pra ce
nad op ra co wa niem roz wi¹ zañ ma j¹ cych na ce lu zmia ny w za kre sie or ga ni za cji i re a li -
za cji za dañ oœ wia to wych, któ ry ch kon se k wen cj¹ ma byæ wzmoc nie nie ja ko œci kszta³ ce -
nia i wy cho wa nia. Je d nym z ele men tów po wy ¿ sze go pro gra mu dzia³a nia by ³o
roz po czê cie de ba ty spo ³e cz nej, m.in. w kwe stii re for my pro gra mo wej oraz za sad fi nan -
so wa nia oœ wia ty. Po nad to, w re sor cie edu ka cji po wo ³a ny zo sta³ ze spó³ sku pia j¹ cy by -
³ych mi n i strów edu ka cji, za pe w nia j¹c w ten sp o sób mo ¿ li woœæ swo bo d ne go wy ra ¿e nia
nie je d no li tych po gl¹ dów na kwe stie zwi¹ za ne z sze ro ko ro zu mia n¹ oœ wia t¹ i edu ka cj¹
oraz tym sa mym usta na wia j¹c sta ³e cia ³o do rad cze. W oce nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej tyl ko ta kie dzia ³a nie po zwo li – op rócz wska za nia naj is tot niej szych kie run ków re -
form – za pe w niæ pro ces ci¹g ³o œci w za kre sie wpro wa dza nych roz wi¹ zañ oraz
zo biek ty wi zo waæ po de j mo wa ne ini cja ty wy. Efek ty pra cy ze spo ³u po zwo l¹ na za po cz¹t -
ko wa nie pro ce su sze ro kich kon sul ta cji z par t ne ra mi spo ³e cz ny mi, zwi¹z ko wy mi, ro -
dzi ca mi oraz in ny mi pod mio ta mi za in te re so wa ny mi wzmoc nie niem ja ko œci edu ka cji.
Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej z g³ê bo k¹ tros k¹ po de j mu je dzia ³a nia na rzecz roz wo ju
pol skie go sy s te mu oœ wia ty, wzmoc nie nia je go ja ko œci i efek ty w no œci. Z te go wzglê du
kwe stia sta tu su na u czy cie li i dzia ³a nia na rzecz wzmoc nie nia je go ran gi po zo sta je is -
tot nym przed mio tem za in te re so wa nia re sor tu.

W kwe stiach do ty cz¹ cych roz strzyg niêæ eme ry tal nych na le ¿y wy jaœ niæ, i¿ po zo sta j¹ 
one w ge stii Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo³e cz nej, któ ry koor dy nu je po nad bran ¿o we roz -
wi¹ za nia w sy s te mie emerytalno-rentowym pañ stwa. Dzie je siê tak, aby pro po no wa ne
roz strzyg niê cia w tym za kre sie mia ³y cha rak ter sy s te mo wo je dno li ty i spój ny w ska li
pañ stwa opar ty na za sa dzie ró wno œci po szcze gól nych grup za wo do wych, w tym gru py
na u czy cie li. Rz¹d pra cu je nad do koñ cze niem bu do wy sy s te mu eme ry tal ne go, dla te go
przed sta wi³ par tne rom spo ³e cz nym pro jekt pro gra mu „So li dar noœæ po ko leñ”. Dzia ³a -
nia na rzecz ak ty wi za cji za wo do wej osób w wie ku po wy ¿ ej 50. ro ku ¿y cia. Pro jekt obe -
jmu je przede wszy s t kim dzia ³a nia zwi¹ za ne ze zwiê k sze niem mo¿ li wo œci ak ty w ne go
ucze stni ctwa w ryn ku pra cy osób po 50. ro ku ¿y cia po przez ró¿ ne go ro dza ju pro jek ty
kszta³ ce nia osób do ros ³ych, za chê ca nia pra co daw ców do za tru dnia nia tych osób,
a op rócz te go za wie ra za ³o ¿e nia i za sa dy do sy s te mu eme ry tur po mo sto wych. Pro po no -
wa ne zmia ny za wie ra j¹ wnios ki sfor mu ³o wa ne przez ze spó³ eks per tów po wo ³a ny przy
Mi ni strze Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej, któ re go za da niem by ³o do ko na nie ana li zy spe cy -
fi ki pra cy po szcze gól nych grup za wo do wych i za wo dów oraz wy pra co wa nie zo biek ty wi -
zo wa nych kry te riów kwa li fi ko wa nia do gru py up ra wnio nej do ko rzy sta nia z eme ry tur
po mo sto wych. Obe c nie trwa de ba ta nad osta te cz nym kszta³ tem te go pro gra mu.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia up rzej mie pro szê Pa na Mar sza³ ka o ich przy jê cie.

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo³e cz nej, pa ni Jo lan ty Fe dak

Pro szê o roz wa ¿e nie zmia ny za pi sów usta wy z dnia 7 wrze œ nia 2007 r.
o po mo cy oso bom up ra w nio nym do ali men tów. Ca ³oœæ za pi sów usta wy wcho -
dzi w ¿y cie z dniem 1 pa Ÿ dzier ni ka 2008 r.

Pra ce nad usta w¹ pro wa dzo ne w Ko mi sji Fi nan sów Pub li cz nych, Ko mi sji 
Po li ty ki Spo³e cz nej, Ko mi sji Ro dzi ny i Praw Ko biet oraz Ko mi sji Sa mo rz¹ du
Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej w Sej mie pi¹ tej ka den cji trwa ³y od
2006 r. Ustawa, ze wzglê du na de li kat n¹ ma te riê, od pocz¹tku wzbudza³a
du ¿o kon tro wer sji, ale je d na z kon tro wer sji po ja wi ³a siê w trak cie póŸ niej -
szych prac. Do ty czy ona za pi su art. 12 ust. 2, zgo d nie z któ rym do za ³at wie -
nia in dy wi dual nych spraw z za kre su œwiad czeñ z Fun du szu Ali men ta cyj ne go
ra da gmi ny nie mo ¿e upo wa¿ niæ oœ rod ka po mo cy spo ³e cz nej. Ani w pro jek cie
oby wa tel skim, ani w po sel skim pro jek cie usta wy za pi su ta kie go nie by ³o, po -
ja wi³ siê on w trak cie prac wspo mnia nych ko mi sji, na po sie dze niu 5 wrzeœ nia 
2007 r., po dru gim czy ta niu pro jek tu usta wy. Zg³a sza j¹c po praw kê wpro wa -
dza j¹ c¹ przy wo ³a ny za pis, po s³o wie Pra wa i Spra wied li wo œci uza sa dnia li, ¿e 
– uwa ga – wy p³a ty z Fun du szu Ali men ta cyj ne go nie mo g¹ byæ ko ja rzo ne z po -
mo c¹ spo ³e cz n¹! Na nic siê nie zda ³y ar gu men ty Plat for my Oby wa tel skiej, ¿e
oœ rod ki po mo cy spo ³e cz nej s¹ in sty tu cj¹ wy spe cja li zo wa n¹ do wy ko ny wa nia
w³a œ nie ta kich za dañ. W struk tu rach gmi ny to w³a œ nie oœ rod ki po mo cy spo ³e -
cz nej ma j¹ up ra wnie nia do ba da nia wy so ko œci do cho dów ro dzi ny oraz dys po -
nu j¹ kad r¹ przy go to wa n¹ do ta kich prac. Nie ste ty, w dniu 7 wrzeœ nia 2007 r.
Sejm przy j¹³ zg³o szo n¹ po praw kê g³o sa mi ów czes nej koa li cji rz¹ dz¹ cej.

 pa ni¹ mi ni ster o roz wa ¿e nie mo ¿ li wo œci zmia ny za pi su art. 12 oma wia -
nej usta wy. Od cza su prze jê cia przez gmi ny spraw zwi¹ za nych z wy p³a t¹ za -
si³ ków ro dzin nych i za li czek ali men ta cyj nych w oœ rod kach po mo cy
spo³e cz nej ut wo rzo no no we sta no wi s ka pra cy, za ku pio no sprzêt i op ro gra mo -
wa nie, prze szko lo no pra co w ni ków. Two rze nie te raz od no wa do dat ko wych
in sty tu cji, któ re za jm¹ siê ty mi za da nia mi, wy da je siê ca³ ko wi cie bez ce lo we,
wrêcz szko d li we. Dziê ku jê bar dzo.

Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ

War sza wa, 28 ma ja 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

 Od po wia da j¹c na wy st¹ pie nie Pa na Mar sza³ ka z dnia 15 ma ja 2008 r. do ty cz¹ ce
oœ wiad cze nia se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy z³o ¿o ne go pod czas 11. po sie dze nia Se na -
tu RP w spra wie zmia ny za pi sów usta wy o po mo cy oso bom up ra wnio nym do ali men -
tów, up rzej mie in for mu jê:

Po sel ski pro jekt usta wy o po mo cy oso bom up ra w nio nym do ali men tów w pier wot -
nej wer s ji nie prze wi dy wa³ re a li za cji tej usta wy wy³¹ cz nie przez urz¹d gmi ny. Roz -
wi¹ za nie ta kie wpro wa dzo ne zo sta ³o pod czas prac par la men tar nych, w ra mach
po praw ki po sel skiej. Ja ko uza sa d nie nie tych zmian po s³o wie pod no si li, ¿e ze wzglê du
na cha rak ter po mo cy, œwiad cze nie z fun du szu ali men ta cyj ne go nie mo ¿e byæ œwiad -
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cze niem z ob sza ru po mo cy spo ³e cz nej. Od mien noœæ te go œwiad cze nia od œwiad czeñ re -
a li zo wa nych przez po moc spo ³e cz n¹ bar dzo moc no ak cen to wa li przed sta wi cie le
Oby wa tel skie go Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej na rzecz Usta wy Fun dusz Ali -
men ta cyj ny. Po s³o wie i se na to ro wie pod no si li po nad to, opie ra j¹c siê na opi niach pra -
co w ni ków oœ rod ków po mo cy spo ³e cz nej, ¿e na ³o ¿o ny na oœ rod ki po mo cy spo ³e cz nej
obo wi¹ zek re a li za cji œwiad czeñ ro dzin nych, za li cz ki ali men ta cyj nej, a w przy sz³o œci
œwiad czeñ z fun du szu ali men ta cyj ne go, unie mo ¿ li wia pra wid ³o w¹ re a li za cjê za dañ
przy pi sa nych po mo cy spo ³e cz nej, w szcze gól no œci pra cy z ro dzi na mi, oso ba mi wy klu -
czo ny mi ze spo ³e cze ñ stwa, b¹dŸ tym wy klu cze niem za gro ¿o ny mi.

Wo bec tak zde cy do wa ne go sta no wi s ka wy ra ¿o ne go za ró w no w Se j mie jak i Se na cie
oraz bra kiem, do nie da w na, za strze ¿eñ do te go roz wi¹ za nia ze stro ny sa mo rz¹ dów, wy -
st¹ pie nie z ini cja ty w¹ ma j¹ c¹ na ce lu zmia nê za pi su art. 12 ust. 2 usta wy z dnia
7 wrzeœ nia 2007 r. o po mo cy oso bom up ra w nio nym do ali men tów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 192, poz. 1378), zgo d nie z któ rym do za³at wia nia in dy wi du al nych spraw z za kre su
œwiad czeñ z fun du szu ali men ta cyj ne go ra da gmi ny nie mo ¿e upo wa ¿ niæ oœ rod ka po -
mo cy spo ³e cz nej, nie znaj do wa ³o uza sa d nie nia.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo³e cz nej
za koñ czo ne zo sta ³y pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po mo cy oso bom up ra wnio nym do
ali men tów (pro jekt usta wy zo sta³ przy jê ty przez Ra dê Mi ni strów w dniu 18 mar ca 2008 r.
i skie ro wa ny do Se jmu RP), je dnak ce lem no we li za cji jest je dy nie do ko na nie ko nie cz -
nych zmian o cha rak te rze me ry to ry cz nym i re dak cyj nym. Do ty czy to do pre cy zo wa nia
nie któ rych prze pi sów oraz usu niê cia oczy wi stych b³ê dów, któ re znaj du j¹ siê w uchwa -
lo nej usta wie.

Tak w¹s ki za kres no we li za cji usta wy o po mo cy oso bom up ra w nio nym do ali men -
tów, przy go to wa nej przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo³e cz nej, jest ró w nie¿ kon se -
k wen cj¹ opi nii Ra dy Le gi s la cyj nej, któ ra wy ra zi ³a ne ga ty w ne sta no wi s ko co do
no we li za cji prze pi sów w okre sie ich va ca tio le gis, gdy¿ pro wa dzi to do ob ni ¿ e nia za u fa -
nia do sta no wie nia pra wa – no we li za cja ta ogra ni cza siê wiêc do po pra wek nie zbê d -
nych ze wzglê du na pra wid ³o we wdro ¿e nie usta wy w ¿y cie.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, ewen tual ne dal sze zmia ny usta wy o po mo cy oso bom
up ra wnio nym do ali men tów mo g¹ zo staæ wpro wa dzo ne je dy nie w trak cie prac par la -
men tar nych nad ww. no we li za cj¹.

MINISTER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Wraz z ni niej szym pi s mem prze sy³am pro jekt fil mu do ku men tal ne go pod

ty tu ³em „W pu ³ap ce wspó³ pra cy”, któ re go po mys ³o daw ca mi s¹ pa no wie An -
drzej B. Czul da, zna ny ³ó dz ki do ku men ta li sta, i Ro bert A. Czul da.

Up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o za po z na nie siê z przed³o ¿o nym pro jek -
tem fil mu oraz udzie le nie od po wie dzi, czy Mi ni ster stwo Ob ro ny Na ro do wej
mog ³o by po móc w re a li za cji te go przed siê w ziê cia. Cho dzi przede wszy s t kim
o umo ¿ li wie nie ucze st ni c twa w na gra niu ¿o³ nie rzy Woj ska Pol skie go.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.16

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go

pod czas 11. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 8 ma ja 2008 r.
(BPS/DSK-043-444/08), do ty cz¹ ce po mo cy Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej w re a li -
za cji fil mu do ku men tal ne go pod ty tu³em „W pu ³ap ce wspó³ pra cy”, up rzej mie pro szê
o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

Za mia rem po mys³o daw ców pro jek tu jest przed sta wie nie sy tu a cji bez pie cze ñ stwa
t³u ma czy irac kich w kon te k œ cie wy co fa nia wojsk ko a li cyj nych (w tym pol skich) z Ira ku, 
a tym sa mym upu b li cz nie nie pro ble mu. Au to rzy ocze ku j¹ po mo cy woj ska przy re a li za -
cji zdjêæ w Ira ku oraz za jê cia przed ka me r¹ sta no wi s ka w tej spra wie przez ¿o³ nie rzy
s³u ¿¹ cych w Pol skim Kon tyn gen cie Woj sko wym i Mi ni ster stwie Ob ro ny Na ro do wej.
W mo jej oce nie ¿o³ nie rze wy ko nu j¹ cy za da nia ope ra cyj ne nie po win ni wy po wia daæ siê
na te ma ty le ¿¹ ce w ge stii Rz¹ du. Au to rzy wska zu j¹, i¿ „trud no jest w tym przy pad ku
na pi saæ ty po wy sce na riusz, gdy¿ je go za war toœæ w du ¿ej mie rze za le ¿eæ bê dzie od te go,
co po wie dz¹ przed ka me r¹ t³u ma cze s³u ¿¹ cy na sze mu kon tyn gen to wi w Ira ku”. Dla te -
go przy re a li za cji pro jek tu wska za na jest da le ko id¹ ca ostro ¿ noœæ ze wzglê du na wra ¿ li -
woœæ pod jê te go te ma tu oraz bez pie cze ñ stwo sa mych t³u ma czy.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e w dniu 28 ma ja 2008 r. pod pi sa ne zo sta³o za rz¹ dze nie
nr 56 Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w spra wie Miê dzy re sor to we go Ze spo ³u do Op ra co wa nia
Rz¹ do we go Pro gra mu Po mo cy Cu dzo ziem com i In nym Oso bom Wspó³ pra cu j¹ cym z Pol -
ski mi Kon tyn gen ta mi Woj sko wy mi oraz Kon tyn gen ta mi Po li cyj ny mi i Stra ¿y Gra ni cz nej
Wy dzie lo ny mi do Re a li za cji Za dañ po za Gra ni ca mi Pa ñ stwa. Za da niem Ze spo ³u jest
op ra co wa nie rz¹ do we go kom plek so we go pro gra mu po mo cy, któ rym zo sta n¹ ob jê ci
miê dzy in ny mi t³u ma cze. Zgo d nie z har mo no gra mem re a li za cja pro gra mu po win na
roz po cz¹æ siê przed za ko ñ cze niem pol skiej mi sji w Ira ku.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, na le ¿y roz wa ¿yæ czy g³ó wne prze s³a nie fil mu, ja kim jest
bez pie cze ñ stwo t³u ma czy po wy co fa niu pol skich wojsk z Ira ku, nie zde z ak tu a li zu je siê, 
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a wy ko na nie przed sta wio ne go pro jek tu fil mo we go nie przy nie sie ne ga ty w nych, cho cia¿ 
nie za mie rzo nych przez au to rów skut ków. Na le ¿y ró w nie¿ pod kre œ liæ, ¿e re a li za cja
rz¹ do we go pro gra mu bê dzie z³o ¿o nym za da niem ope ra cyj nym wy ma ga j¹ cym dzia³añ
ma j¹ cych w wiê k szo œci nie ja w ny cha rak ter. Obe c noœæ eki py fil mo wej w Pol skim Kon -
tyn gen cie Woj sko wym w tym okre sie mo ¿e mieæ is tot ny wp³yw na ob ni ¿ e nie pa ra me -
trów ochro ny oraz na pro ces je go wy co fy wa nia z Ira ku.

W zwi¹z ku z tym uz na³em, ¿e re sort ob ro ny na ro do wej nie bê dzie an ga ¿o wa³ siê
w re a li za cjê te go przed siê w ziê cia.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e uz na je Pan
Mar sza³ek za za sa d ne.

Z  wyrazami sza cun ku i po wa ¿a niem
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

 skie ro wa ne do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Po za poz na niu siê z do ku men ta cj¹ przed sta wio n¹ przez Za rz¹d Pol skie -

go Zwi¹z ku Wu Shu oraz z de cyz ja mi Pa na Mi ni stra z dnia 7 kwiet nia 2008 r., 
znak DPK/1294/2008/AZ, i z dnia 9 kwiet nia 2008 r., znak DPK/1343/2008/AZ, 
oz na czo ny mi ja ko wy st¹ pie nia po kon trol ne, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra
z up rzej m¹ pro œb¹ o uchy le nie ni niej szych po sta no wieñ i po no w ne roz pa trze -
nie spra wy.

Przed mio to we de cy z je s¹ moim zda niem nie spra wie d li we i krzyw dz¹ ce Pol -
ski Zwi¹ zek Wu Shu. Pro szê Pa na Mi ni stra o za po z na nie siê z tre œci¹ od wo³añ
z³o ¿o nych przez Za rz¹d Pol skie go Zwi¹z ku Wu Shu w pi s mach z dnia 15 kwiet -
nia 2008 r. i 28 kwiet nia 2008 r. oraz o po no w ne od nie sie nie siê do spra wy.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 11 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ma cie ja Grub skie go pod czas

11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku, prze ka za ne pi s mem z dnia 15 ma -
ja br. (sygn. BPS/DSK-043-448/08), up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

W wy ni ku od wo³añ od wy st¹ pieñ po kon trol nych Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki z³o ¿o -
nych przez Pol ski Zwi¹ zek Wu Shu w dniu 28 kwiet nia 2008 r. oraz Pol skie Zrze sze nie
Wu Shu w dniu 15 kwiet nia 2008 r., do ko na no po no w ne go roz pa trze nia spra wy i ana li -
zy do ku men ta cji zgro ma dzo nej w cza sie kon tro li ww. pod mio tów. W ich wy ni ku do ko -
na no zmia ny tre œci wy st¹ pieñ po kon trol nych z dnia 5 i 7 kwiet nia 2008 ro ku
w za kre sie ko rek ty kwot do ta cji wy ko rzy sta nych nie zgo d nie z prze zna cze niem lub po -
bra nych w nad mier nej wy so ko œci przy pi sa nych do zwro tu Pol skie mu Zwi¹z ko wi Wu
Shu oraz Pol skie mu Zrze sze niu Wu Shu. Ko rek ta ta zo sta ³a do ko na na na pod sta wie
do dat ko wych do ku men tów ksiê go wych nieoka za nych w to ku kon tro li i skut ku je
zmniej sze niem zo bo wi¹ zañ Pol skie go Zwi¹z ku Wu Shu o kwo tê 5 795,54 z³ oraz Pol -
skie mu Zrze sze niu Wu Shu o kwo tê 1 000 z³.

Do dnia 2 czer w ca br. Pol ski Zwi¹ zek Wu Shu nie przed sta wi³ pe³ nej i udo ku men to -
wa nej in for ma cji na te mat re a li za cji po zo sta³ych za le ceñ po kon trol nych do ty cz¹ cych
zmian Sta tu tu Zwi¹z ku oraz przed sta wie nia uchwa³ Za rz¹ du Zwi¹z ku za twier dza -
j¹ cych re gu la mi ny spor to we Zwi¹z ku.

W dniu 21 ma ja 2008 ro ku Pol skie Zrze sze nie Wu Shu, a na stê p nie w dniu 29 ma ja
2008 ro ku Pol ski Zwi¹ zek Wu Shu z³o ¿y³y ko lej ne wnio s ki o po no w ne roz po z na nie
spra wy. W wy ni ku ana li zy po wo ³y wa nych po wy ¿ ej wnio s ków i ma te ria ³ów kon tro li nie
stwier dzo no pod staw fak ty cz nych i pra w nych do zmia ny sta no wisk wy ra ¿o nych w pi s -
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mach z dnia 5 i 7 ma ja 2008 ro ku skie ro wa nych od po wie d nio do Zwi¹z ku i do Zrze sze -
nia. Przy ta cza ne w pi s mach ar gu men ty ma j¹ bo wiem cha rak ter spo ru pra w ne go i nie
wno sz¹ do spraw no wych ar gu men tów me ry to ry cz nych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA SPOR TU I TU RY STY KI
Zbi gniew Pa celt
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie zwi¹ za ne jest z roz bo ja mi, ja kie ma j¹ miej sce w Ka to -

wi cach.
Osta t nio w cen trum mia sta zo sta³ po bi ty ze skut kiem œmier tel nym mê ¿ -

czy z na, któ ry gru pie m³o dych prze stêp ców od mó wi³ pa pie ro sa („Ga ze ta Wy -
bor cza”, http://mia sta.ga ze ta.pl/ka to wi ce). By³ to fa tal ny w skut kach, je den 
z wie lu na pa dów do ko na nych przez lu dzi, któ rzy szu ka j¹ „³at wych pie niê -
dzy”. Dzie je siê tak g³ó w nie w oko li cach dwor ca ko le jo we go. Prze jœ cie przez
Ka to wi ce, czê sto na wet w bia³y dzieñ, mo ¿e sko ñ czyæ siê fa tal nie. Znam przy -
pad ki, w któ rych oso ba po krzyw dzo na nie zg³a sza ³a po li cji, z ró¿ nych przy -
czyn, ta kie go zda rze nia. By wa tak, ¿e od po wie dzial ne za bez pie cze ñ stwo
s³u¿ by prze cho dz¹ obok pro ble mu obo jêt nie. Wiem to od osób, któ re oso bi œ cie
spo t ka ³y siê z ta ki mi sy tu a cja mi.

Po twier dze niem sy tua cji, o któ rej mó wiê, jest za jê cie przez Ka to wi ce
pier wsze go miej sca w ran kin gu naj nie bez pie cz niej szych miast w Pol sce (vi de
ran k ing „Dzien ni ka”, http://www.dzien nik.pl/wy da rze nia). W zwi¹z ku
z tym prag nê za in te re so waæ Pa na Mi ni stra pa tro na tem nad dzia³a nia mi po li -
cji i w³adz sa mo rz¹ do wych Ka to wic, zmie rza j¹ cy mi do za cieœ nia nia
wspó³ pra cy na po lu lik wi da cji pa to lo gii po przez roz wój mo ni to rin gu oraz
zwiê k sze nie li cz by pa tro li w szcze gól nie nie bez pie cz nych miej scach w cen -
trum mia sta.

Z uwa g¹ ob ser wu jê te¿ roz wój ser wi su www.cri mi.pl. Wiem, ¿e Pan Mi ni -
ster by³ obe c ny na je go in au gu ra cji w Ka to wi cach. Uwa ¿am, ¿e za war te
w tym ser wi sie in for ma cje po win ny byæ ak tu a li zo wa ne, zbie ra ne z te re nu ca -
³ej Pol ski, a nie, jak do tych czas, tyl ko z wo je wó dz twa œl¹s kie go.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ta de usz Gru sz ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 16 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 15 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-429/08),

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Ta de u sza Gru sz kê pod -
czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku w spra wie roz bo jów, ja kie ma -
j¹ miej sce w Ka to wi cach, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Wska za ne w wy st¹ pie niu zda rze nie mia³o miej sce w dniu 22 kwiet nia 2008 ro ku
w go dzi nach wie czor nych. Dziê ki na tych mia sto wej re ak cji Po li cji, ze zna niom œwiad -
ków oraz wy ko rzy sta niu sy s te mu mo ni to rin gu wi zyj ne go usta lo no spraw ców roz bo ju.
Dwie oso by spo œ ród po de j rze wa nych o do ko na nie czy nu za trzy ma no na stê p ne go dnia
w go dzi nach po ran nych, na to miast trze ci spraw ca jest na dal po szu ki wa ny. Wo bec za -
trzy ma nych, któ rzy przy zna li siê do po pe³ nie nia za rzu ca ne go im czy nu, s¹d za sto so wa³ 
œro dek za po bie gaw czy w po sta ci tym cza so we go are sz to wa nia. Na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e po -
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stê po wa nie przy go to waw cze pro wa dzo ne przez Po li cjê by ³o nad zo ro wa ne przez pro ku -
ra to ra Pro ku ra tu ry Re jo no wej Cen trum–Za chód w Ka to wi cach.

Od no sz¹c siê do ska li po pe³ nia nych prze stêp stw prze ciw ko ¿y ciu i zdro wiu od no to -
wy wa nych na te re nie Ka to wic na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e suk ce sy w nie ma le je w ci¹ gu osta t -
nich kil ku lat za gro ¿e nie te go ro dza ju prze stêp czo œci¹, przy je d no cze s nym wzro œcie
po zio mu wy kry wal no œci spraw ców.

Ko men da Miej ska Po li cji w Ka to wi cach po de j mu je sta ³e dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu
eli mi na cjê czy nów za bro nio nych, jak ró w nie¿ niewy czer pu j¹ cych zna mion czy nów za -
bro nio nych – in nych za cho wañ nie ak cep to wa nych spo ³e cz nie. W 2007 ro ku ut wo rzo no 
wy spe cja li zo wa n¹ ko mór kê ds. nie let nich i pa to lo gii na szcze b lu Ko men dy oraz ze spo ³y 
w struk tu rach po szcze gól nych ko mi sa ria tów.

Wska zaæ na le ¿y, i¿ pra ca fun k cjo na riu szy Po li cji przy czy nia siê do uzy s ki wa nia co -
raz lep szych re zul ta tów w za kre sie uja w nia nia nie let nich spraw ców czy nów za bro nio -
nych. Ka to wic ka Po li cja pro wa dzi ró w nie¿ ak ty w n¹ wspó³ pra cê z sa mo rz¹ dem
te ry to rial nym, fi nan su j¹ cym do dat ko we pa tro le po li cyj ne kie ro wa ne w miej sca zi den -
ty fi ko wa ne przez sa mo rz¹d.

Na le ¿y ró w nie¿ do daæ, ¿e ak tu al nie pro wa dzo ne s¹ dwa – szcze gól nie is tot ne z pun ktu
wi dze nia po pra wy bez pie czeñ stwa pub li cz ne go – pro gra my profilaktyczno-edukacyjne:
„Bez pie cz ne Dziec ko – Przy ja ciel Sznup ka” – skie ro wa ny do dzie ci i m³o dzie ¿y oraz
„Bez pie cz na Przy stañ” – skie ro wa ny do osób star szych. W obu tych pro gra mach ce lem
nad rzê dnym jest po trze ba po pra wy ko mu ni ka cji spo³e cz nej, kreo wa nia i utrwa la nia
w œro do wis ku lo kal nym bez pie cz nych po staw oraz mi ni ma li za cji za gro ¿eñ.

Bar dzo is tot n¹ ini cja ty w¹ w kon te k œ cie po de j mo wa nych dzia³añ jest po ro zu mie nie
za war te po miê dzy Ko men d¹ Miej sk¹ Po li cji w Ka to wi cach, Urzê dem Miej skim w Ka to -
wi cach a Szko ³¹ Po li cji w Ka to wi cach, na pod sta wie któ re go od dnia 26 ma ja 2008 ro ku 
co ro cz nie – w czte rech cy k lach trzy ty go dnio wych w ra mach prak tyk szkol nych – na uli -
cach Ka to wic s³u¿ bê pe³ niæ bê dzie do dat ko wo oko ³o 50 fun k cjo na riu szy – s³u cha czy
szko leñ i kur sów ze Szko ³y Po li cji w Ka to wi cach.

Re a li zu j¹c za da nia na rzecz bez pie cze ñ stwa i po rz¹d ku pu b li cz ne go, ka to wic cy
fun k cjo na riu sze wspó³ pra cu j¹ miê dzy in ny mi z Urzê dem Miej skim, Miej skim Oœ rod -
kiem Po mo cy Spo³e cz nej, Ra d¹ Pe da go gów Szkol nych Pla có wek Oœ wia to wych, Ko mu -
nal nym Zwi¹z kiem Ko mu ni ka cyj nym GOP, ka to wic kim huf cem ZHP.

W re jo nie cen trum Ka to wic fun k cjo nu je ró w nie¿ Sy s tem Mo ni to rin gu Wi zyj ne go
(SMW), bê d¹ cy wspól nym przed siê w ziê ciem w³adz mia sta i Po li cji. Ewen tu al ne pro ble -
my zwi¹ za ne z fun k cjo no wa niem, czy te¿ ob s³u g¹ SMW s¹ na bie ¿¹ co przed sta wia ne
i oma wia ne. Je den ze zg³o szo nych po mys³ów do ty czy ca ³o do bo wej ob s³u gi SMW przez
oso by cy wil ne, w ce lu wy ko rzy sta nia ob s³u gu j¹ cych do tych czas sy s tem fun k cjo na riu -
szy Po li cji do re a li za cji za dañ bez po œre d nio w miej scach za gro ¿o nych, a tym sa mym do
sku te cz nej re ak cji na za is t nia ³e zda rze nia.

Wy cho dz¹c na prze ciw zg³a sza nym ocze ki wa niom mie sz kañ ców Ka to wic, w 2007
ro ku uru cho mio no ko lej ny ko mi sa riat Po li cji. Ak tu al nie na te re nie mia sta dzia³a
op rócz Ko men dy Miej skiej sie dem pod leg ³ych ko mi sa ria tów.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kre œ liæ, ¿e we d³ug Pol skie go Ba da nia Prze stêp czo œci, prze pro -
wa dzo ne go na zle ce nie Ko men dy G³ó w nej Po li cji, po czu cie bez pie cze ñ stwa mie sz ka ñ -
ców wo je wó dz twa œl¹s kie go w ro ku 2008 (68,2%) wzros³o o 6 pun k tów pro cen to wych
w po ró w na niu z ro kiem 2007 (62,2%).

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra spraw we wnê trz nych 
i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny oraz do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Zwra cam siê z pro œb¹ o ure gu lo wa nie w³a œci wo œci s³u¿ bo wej i fun k cjo -
nal nej pod leg³o œci pra co w ni ków Re gio nal ne go Oœ rod ka Psy chia trii S¹ do wej 
w Sta ro gar dzie Gda ñ skim i w po zo sta ³ych oœ rod kach te go ty pu.

We d³ug roz po rz¹ dze nia mi ni stra zdro wia stró¿ bê d¹ cy pra co wni kiem
oœ rod ka psy chia trii s¹ do wej teo re ty cz nie nie ma kon tak tu z pa cjen ta mi, co
zu pe³ nie nie prze k³a da siê na je go obo wi¹z ki pra co wni cze. Stra¿ nik ochro ny
przy jmu je pa cjen tów, przy pro wa dza ich na te ra piê, wy pro wa dza na dzie dzi -
niec, prze wo zi do szpi ta la, itd. Kon takt z nie bez pie cz ny mi pa cjen ta mi oœ rod -
ka jest za tem bez sprze cz ny, co je dnak w ¿a den spo sób nie jest uw zglê dnio ne
w obo wi¹ zu j¹ cych nor mach pra w nych, przez co pra co wni cy stra ¿y ochro ny
znaj du j¹ siê w zna cz nie gor szym po ³o ¿e niu ni¿ re sz ta per so ne lu. War to by ³o -
by siê za sta no wiæ, czy re gio nal ne oœ rod ki psy chia trii s¹ do wej nie po win ny le -
¿eæ w ge stii mi ni stra spra wied li wo œci lub mi ni stra spraw we wnê trz nych
i ad mi ni stra cji. Przed mio to wi pra co wni cy pra cu j¹ w nie bez pie cz nych wa run -
kach, je dnak nie ma to zu pe³ nie prze ³o ¿e nia na ich wy na gro dze nia, któ re od
prze sz³o sze œciu lat nie by ³y zmie nia ne, po za pod wy¿ k¹ in fla cyj n¹.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z pro œb¹ o ure gu lo wa nie za is t nia³e go pro -
ble mu, któ ry jest mo ¿e ma ³o wi do cz ny, lecz bar dzo is tot ny.

Z po wa ¿a niem
An drzej Grzyb

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 13 czerwca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 15 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-430/08),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na An drze ja Grzy ba
pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku w spra wie re gio nal nych
oœ rod ków psy chia trii s¹ do wej up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Re gio nal ne Oœ rod ki Psy chia trii S¹ do wej w Bra ni cach, Gostyninie-Zalesiu i Sta ro -
gar dzie Gdañ skim s¹ pub li cz ny mi za k³a da mi opie ki zdro wot nej (je dno stka mi bu d¿e to -
wy mi) ut wo rzo ny mi i nad zo ro wa ny mi przez Mi ni stra Zdro wia.

Do pod sta wo wych za dañ Re gio nal nych Oœ rod ków Psy chia trii S¹ do wej na le ¿y:

— wy ko ny wa nie œrod ka za bez pie cza j¹ ce go w wa run kach mak sy mal ne go za bez pie --
cze nia, orze ka ne go przez s¹d na pod sta wie art. 94 Ko dek su kar ne go;

— wy ko ny wa nie ob ser wa cji s¹do wo-p sy chia trycz nych i am bu la to ryj nych ba dañ
s¹do wo-p sy chia trycz nych na po le ce nie s¹ du lub pro ku ra tu ry;

— re a li zo wa nie in nych za dañ wy ni ka j¹ cych z prze pi sów pra wa do ty cz¹ cych
wspó³ pra cy Mi ni ster stwa Zdro wia z Mi ni ster stwem Spra wie d li wo œci w re a li za cji
za dañ okre œ lo nych w Ko dek sie kar nym.
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W oce nie Mi ni ster stwa Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji, przed sta wio ny wy ¿ ej
za kres za dañ re a li zo wa nych przez Re gio nal ne Oœ rod ki Psy chia trii S¹ do wej nie uza sa d -
nia prze jê cia tych oœ rod ków przez Mi ni stra Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji.

Od no sz¹c siê do kwe stii wy na gra dza nia osób za trud nio nych w Re gio nal nych
Oœ rod kach Psy chia trii S¹ do wej wska zaæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 40 ust. 2 usta wy
z dnia 30 sier pnia 1991 ro ku o za k³a dach opie ki zdro wot nej (t.j.: Dz. U. z 2007 ro ku
Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.) za sa dy wy na gra dza nia pra co wni ków pub li cz nych za k³a dów 
opie ki zdro wot nej, pro wa dzo nych w for mie je dno stki bu d¿e to wej lub za k³a du bu d¿e to -
we go ure gu lo wa ne zo sta³y roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo ³e cz nej
z dnia 8 czer wca 1999 ro ku w spra wie za sad wy na gra dza nia pra co wni ków pub li cz -
nych za k³a dów opie ki zdro wot nej (Dz. U. Nr 52, poz. 543 z póŸn. zm.). Do ko ny wa nie za -
tem ewen tual nych zmian w po wy ¿ szym za kre sie na le ¿y do kom pe ten cji Mi ni stra
Zdro wia.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH 
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2008.06.05 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na An drze ja Grzy ba, Se na to ra RP, za³¹ czo ne do

pi s ma Pa ni Kry sty ny Bo che nek, Wi ce mar sza³ ka Se na tu RP, z dnia 15 ma ja 2008 ro ku
(znak pi s ma BPS/DSK-043-459/08), do ty cz¹ ce pra co w ni ków Re gio nal ne go Oœ rod ka
Psy chia trii S¹ do wej w Sta ro gar dzie Gda ñ skim, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce
in for ma cje.

Usta wa z dnia 6 czer w ca 1997 r. Ko deks kar ny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.)
prze wi du je, ¿e wo bec osób któ re po pe³ ni³y czyn za bro nio ny znaj du j¹c siê w sta nie nie -
po czy tal no œci sto su je siê œrod ki za bez pie cza j¹ ce w po sta ci umie szcze nia w za mkniê -
tym za k³a dzie psy chia try cz nym (szpi ta lu psy chia try cz nym). Prze s³an k¹ umie sz cze nia
spraw cy w za k³a dzie psy chia try cz nym jest wy so ka spo ³e cz na szko d li woœæ czy nu oraz
ko nie cz noœæ za po bie ¿e nia po no w ne mu po pe³ nie niu ta kie go czy nu w przy sz³o œci.

Obe c nie, w za le ¿ no œci od cha rak te ru po pe³ nio ne go czy nu oraz stop nia za gro ¿e nia
dla bez pie cze ñ stwa pu b li cz ne go, w tym praw do po do bie ñ stwa po no w ne go po pe³ nie nia
czy nu za bro nio ne go, spraw cy umie sz cza ni s¹ w pla ców kach dys po nu j¹ cych zró¿ ni co -
wa ny mi wa run ka mi za bez pie cze nia (pod sta wo we, wzmoc nio ne i mak sy mal ne wa run ki 
za bez pie cze nia).

Re gio nal ne Oœ rod ki Psy chia trii S¹ do wej (w Bra ni cach, Go sty ni nie i Sta ro gar dzie
Gdañ skim) s¹ pub li cz ny mi za k³a da mi opie ki zdro wot nej dys po nu j¹ cy mi mak sy mal ny -
mi wa run ka mi za bez pie cze nia. Je dno stki te pro wa dzo ne s¹ w for mie pañ stwo wych
je dno stek bu d¿e to wych, któ rych or ga nem za³o ¿y ciel skim jest Mi n i s ter Zdro wia. W oœ -
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rod kach tych prze by wa j¹ oso by, któ re do pu œci ³y siê naj ciê¿ szych czy nów za bro nio -
nych, skie ro wa nych prze ciw ko ¿y ciu i zdro wiu. W zwi¹z ku ze stwier dzo n¹ cho ro b¹
psy chi cz n¹, nie do roz wo jem umys ³o wym lub in nym za k³ó ce niem czyn no œci psy chi cz -
nych oso by te zo sta ³y uz na ne za nie po czy tal ne – tym sa mym nie mog ³y po nieœæ od po -
wie dzial no œci za po pe³ nio ne czy ny i zo staæ ska za ne na ka rê po zba wie nia wol no œci.
Z po wo du wy so kie go praw do po do bieñ stwa po no w ne go po pe³ nie nia przez te oso by czy -
nu za bro nio ne go, zo sta³ wo bec nich orze czo ny œro dek za bez pie cza j¹ cy, w po sta ci
umie sz cze nia w za mkniê tym za k³a dzie psy chia try cz nym.

Zgo d nie z § 5 pkt 3 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 10 sier p nia 2004 r.
w spra wie wy ka zu za k³a dów psy chia try cz nych i za k³a dów le cze nia od wy ko we go prze -
zna czo nych do wy ko ny wa nia œrod ków za bez pie cza j¹ cych oraz sk³a du, try bu po wo³y wa -
nia i za dañ ko mi sji psy chia try cz nej do spraw œrod ków za bez pie cza j¹ cych (Dz. U. Nr 179,
poz. 1854, z póŸn. zm.), li cz ba osób za trud nio nych w Re gio nal nych Oœ rod kach Psy chia -
trii S¹ do wej wy no si co naj mniej dwuipó³ krot noœæ po jem no œci tych za k³a dów, w tym per -
so nel ochro ny w li cz bie nie mniej szej ni¿ je d na trze cia po jem no œci za k³a dów.

Od no sz¹c siê do po ru szo nej przez Pa na Se na to ra kwe stii wy so ko œci wy na gro dzeñ
pra co wni ków Re gio nal nych Oœ rod ków Psy chia trii S¹ do wej, w tym w szcze gól no œci pra -
co wni ków ochro ny, na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ zgo d nie z zo bo wi¹ za nia mi przy jê ty mi przez
stro nê rz¹ do w¹, pod czas spot kañ ze stro n¹ zwi¹z ko w¹ w Cen trum Par tner stwa Spo³e cz -
ne go „Di a log” w cza sie pro te stu œro do wisk me dy cz nych w lip cu 2007 r., wy na gro dze nia 
w przed mio to wych oœ rod kach, w tym wy na gro dze nia pra co wni ków Re gio nal ne go
Oœ rod ka Psy chia trii S¹ do wej w Sta ro gar dzie Gdañ skim wzros ³y o 30% w sto sun ku do
2006 r.

W usta wach bu d¿ e to wych na 2007 i 2008 r. prze wi dzia no wzrost œrod ków na wy -
na gro dze nia w Re gio nal nym Oœ rod ku Psy chia trii S¹ do wej w Sta ro gar dzie Gda ñ skim
od po wie d nio o 24,1% i 5,9%.

Je d no cze œ nie wska zaæ na le ¿y, i¿ w Mi ni ster stwie Zdro wia zo sta³ przy go to wa ny
pro jekt no we li za cji roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo³e cz nej z dnia
8 czer wca 1999 r. w spra wie za sad wy na gra dza nia pra co w ni ków pu b li cz nych za -
k³a dów opie ki zdro wot nej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z póŸn. zm.). No we li za cja za k³a da
pod wy ¿ sze nie sta wek wy na gro dzeñ za sa dni czych w po szcze gól nych gru pach za sze -
re go wa nia o oko ³o 30% w sto sun ku do 2006 r., co umo ¿ li wi zmniej sze nie dys pro -
por cji po miê dzy wy so ko œci¹ wy na gro dzeñ pra co w ni ków za trud nio nych w za k³a d ach 
fi nan so wa nych z kon trak tu z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia i osób wy ko nu -
j¹ cych pra ce w za k³a d ach po zy s ku j¹ cych œrod ki na wy na gro dze nia z in nych Ÿró de³.
Pod kre œ liæ na le ¿y, i¿ prze wi dzia ny 30% wzrost do ty czy³ bê dzie wy na gro dzeñ za sa d -
ni czych, od któ rych s¹ na stê p nie na li cza ne, wy ni ka j¹ ce z up ra w nieñ po szcze gól -
nych pra co w ni ków, do dat ki.

Od no sz¹c siê do po stu la tu pod po rz¹d ko wa nia przed mio to wych oœ rod ków Mi ni -
stro wi Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, na le ¿y wska zaæ, i¿ pod sta wo wym ce lem
sto so wa nia œrod ka za bez pie cza j¹ ce go jest pod da nie nie po czy tal ne go spraw cy czy nu
za bro nio nego sto so wnej te ra pii, przy czym w za le¿ no œci od oso bi stych wa run ków
spraw cy jest on umie sz cza ny w za k³a dzie dys po nu j¹ cym od po wie d ni mi wa run ka mi
za bez pie cze nia. Pla ców ki, w któ rych umie sz cza ni s¹ nie po czy tal ni spraw cy czy nów
za bro nio nych, s¹ w pier wszej ko lej no œci za k³a da mi opie ki zdro wot nej, za tem za or gan 
w³a œci wy do ich two rze nia i pro wa dze nia na le ¿y uz naæ Mi ni stra Zdro wia. Pod po rz¹d -
ko wa nie przed mio to wych oœ rod ków Mi ni stro wi Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
lub Mi ni stro wi Spra wied li wo œci (ana lo gi cz nie do je dno stek or ga ni za cyj nych S³u¿ by
Wiê zien nej) nie przy czy ni ³o by siê do uspra wnie nia ich pra cy, a co wiê cej mog ³o by do -
pro wa dziæ do utrud nie nia wspó³ pra cy je dno stek po szcze gól nych szczeb li.

Do strze ga j¹c po trze bê ure gu lo wa nia sta tu su per so ne lu Re gio nal nych Oœ rod ków
Psy chia trii S¹ do wej, w tym w szcze gól no œci obo wi¹z ków i up ra wnieñ pra co wni ków
ochro ny, w Mi ni ster stwie Zdro wia roz po czê te zo sta ³y pra ce nad pro jek tem no we li za cji
roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 10 sier pnia 2004 r. w spra wie wy ka zu za k³a -
dów psy chia try cz nych i za k³a dów le cze nia od wy ko we go prze zna czo nych do wy ko ny -
wa nia œrod ków za bez pie cza j¹ cych oraz sk³a du, try bu po wo ³y wa nia i za dañ ko mi sji
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psy chia try cz nej do spraw œrod ków za bez pie cza j¹ cych, zgo d nie z któ rym w przed mio to -
wym roz po rz¹ dze niu zo sta n¹ okreœ lo ne szcze gó ³o we wy ma ga nia ja kie spe³ niaæ bê d¹
mu sia ³y po szcze gól ne gru py per so ne lu za k³a dów prze zna czo nych do wy ko ny wa nia
œrod ków za bez pie cza j¹ cych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Adam Fron czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Zwra cam siê z pro œb¹ do Pa na Mi ni stra o po moc w przy wró ce niu da w nej
œwiet no œci 150 - let nie go Mo stu Tczew skie go.

Most Tczew ski, bê d¹ cy w ge stii Sta ro stwa Po wia to we go w Tcze wie, jest
nie w¹t pli wie je d nym z naj cen niej szych w na szym kra ju za byt ków dzie dzi -
ctwa kul tu ry te chni cz nej. Je go bo ga ta hi sto ria oraz ory gi nal ne roz wi¹ za nia
te chni cz ne za sto so wa ne pod czas bu do wy stwa rza j¹ nie pow ta rzal ny kli mat
ar chi tek to ni cz ny. Nie ste ty, koszt re no wa cji mo stu zna cz nie prze kra cza mo¿ li -
wo œci fi nan so we je dno stki sa mo rz¹ do wej, spra wu j¹ cej nad nim pie czê.

Po nie wa¿ Most Tczew ski jest nie tyl ko pe re³ k¹ re gio nal n¹, ale mo ¿ na po -
wie dzieæ, ¿e kra jo w¹ i eu ro pej sk¹, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹
o po moc w je go re no wa cji.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Grzyb

OdpowiedŸ

War sza wa, 2 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra An drze ja Grzy ba z³o ¿o ne pod czas

11. po sie dze nia Se na tu RP, prze s³a ne przy piœ mie Nr BPS/DSK-043-449/08 z dnia
15 ma ja 2008 r., w spra wie re no wa cji Mo stu Tczew skie go przez rze kê Wis ³ê, up rzej mie in -
for mu jê, ¿e zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem re sort in fra struk tu ry dys po nu je œrod ka mi
je dy nie na dro gi kra jo we za rz¹ dza ne przez Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. W myœl art. 3 usta wy o fi nan so wa niu in fra struk tu ry trans por tu l¹ do we go dro gi po -
wia to we wraz obie k ta mi in ¿y nier ski mi fi nan so wa ne s¹ przez sa mo rz¹d po wia to wy.
Is tot nym wspar ciem fi nan so wym dla re a li za cji re no wa cji Mo stu Tczew skie go mog ³y by sta -
no wiæ œrod ki re zer wy sub wen cji ogól nej, two rzo nej w bu d¿ e cie pa ñ stwa na mo cy art. 26
ust. 1 usta wy o do cho dach je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, prze zna czo nej na do fi -
nan so wa nie in we sty cji na dro gach wo je wó dz kich, po wia to wych oraz kra jo wych, wo je wó -
dz kich i po wia to wych w mia stach na pra wach po wia tu. W do tych cza so wej prak ty ce
œrod ki po wo ³a nej re zer wy by ³y „uzu pe³ nie niem” œrod ków po cho dz¹ cych z bu d¿ e tów sa mo -
rz¹ do wych.

W sy tua cji Po wia tu Tczew skie go, bê d¹ ce go usta wo wym za rz¹d c¹ dróg po wia to -
wych, a tym sa mym ró w nie¿ Mo stu Tczew skie go, udzia³ w³a s ny w re a li za cji te go za da -
nia po wi nien kszta³ to waæ siê na po zio mie 50% ko sz tów je go re a li za cji, co sta no wi
ok. 24 mln z³. Kon dy cja fi nan so wa po wia tu mo ¿e nie po zwo liæ na za an ga ¿o wa nie fi nan so -
we w tak ko szto wne za da nie.

We wcze œ niej szej ko re spon den cji skie ro wa nej do Sta ro sty Tczew skie go za pro po no wa-
³em, aby wy st¹ pi³ do Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go, któ ra co ro cz nie 
usta la do dat ko we kry te ria s³u ¿¹ ce do oce ny i we ry fi ka cji wnios ków sk³a da nych przez sa -
mo rz¹ dy o do fi nan so wa nie za dañ dro go wych z tej re zer wy o usta no wie nie wy j¹t ku dla re -
a li za cji te go za da nia i od st¹ pie nie od wy mo gu 50% udzia ³u œrod ków w³a s nych po wia tu.
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Z uwa gi na za byt ko wy cha rak ter obie k tu oraz je go zna cze nie dla w³a œci we go fun -
kcjo no wa nia sie ci dróg po wia to wych, re sort in fra struk tu ry de kla ru je poparcie dla wnios -
ku Sta ro sty Tczew skie go.

Ró w no cze œ nie zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹, aby w to ku prac nad usta w¹ bu d¿ e -
to w¹ na 2009 r. pu la oma wia nej re zer wy sub wen cji ogól nej zo sta³a okre œ lo na na wy ¿ -
szym ni¿ do tych czas po zio mie – 316 332 tys. z³ w 2008 r. Mo ¿ na bê dzie wów czas
wy ge ne ro waæ zna cz nie wy ¿ sze œrod ki na re a li za cjê za dañ na dro gach po wia to wych,
w tym ró w nie¿ na tak trud n¹ in we sty cjê jak re no wa cja Mo stu Tczew skie go.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos³a wa Si kor skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
2 kwiet nia Pol ska ob cho dzi³a ro cz ni cê œmier ci Oj ca Œwiê te go Ja na Paw -

³a II. W je d nej z naj wa ¿ niej szych swych en cy k lik, Evan ge lium vi tae, Oj ciec
Œwiê ty Jan Pa we³ II na pi sa³: „Do ko nu je siê tra gi cz ny w skut kach zwrot w d³u -
gim pro ce sie hi sto ry cz nym, któ ry do pro wa dziw szy do od kry cia idei praw cz³o -
wie ka – ja ko wro dzo nych praw ka ¿ dej oso by, up rze d nich wo bec kon sty tu cji
i pra wo daw stwa ja kie go kol wiek pa ñ stwa – po pa da dziœ w za ska ku j¹ c¹
sprze cz noœæ: w³a œ nie w epo ce, w któ rej uro czy œcie pro kla mu je siê nie na ru szal -
ne pra wa oso by i pu b li cz nie de kla ru je war toœæ ¿y cia, sa mo pra wo do ¿y cia jest
w prak ty ce ³a ma ne i de p ta ne, zw³a sz cza w naj bar dziej zna cz¹ cych dla cz³o -
wie ka mo men tach je go is t nie nia, ja ki mi s¹ na ro dzi ny i œmie ræ”. S³o wa te znaj -
du j¹ za sto so wa nie nie ste ty i dziœ, gdy Ra da Eu ro py, in sty tu cja po wo ³a na
w³a œ nie do te go, by tro sz czyæ siê o pra wa cz³o wie ka, chce na rzu caæ na sze mu
kra jo wi „cy wi li za cjê œmier ci”, któ rej ob ja wem jest za bi ja nie naj bar dziej nie win -
nych – dzie ci nie na ro dzo nych.

Ra port Ko mi te tu do spraw Ró w ne go Sta tu su Ko biet i Mê ¿ czyzn Zgro ma -
dze nia Par la men tar ne go Ra dy Eu ro py za le ca le ga li za cjê abor cji na Mal cie,
w An do rze, Ir lan dii oraz Pol sce. Op rócz le ga li za cji abor cji ra port su ge ru je pro -
wa dze nie edu ka cji sek su al nej i bar dziej pro ro dzin nej po li ty ki oraz pro mo wa -
nie œrod ków an ty kon cep cyj nych. Nie pier w szy to przy pa dek, gdy struk tu ry
or ga ni za cji miê dzy na ro do wych wy wie ra j¹ na Pol skê pre sjê, ma j¹ c¹ na ce lu
zmia ny w na szym sy s te mie pra w nym, któ ry gwa ran tu je ochro nê ¿y cia od po -
czê cia do na tu ral nej œmier ci. Zgro ma dze nie Par la men tar ne Ra dy Eu ro py nie -
ste ty po dzie li³o ar gu men ty ko mi te tu.

Ra da Eu ro py zo sta³a po wo ³a na przede wszy s t kim w ce lu ochro ny praw
cz³o wie ka. W jej sta tu cie mo ¿e my prze czy taæ: „Co dzien ne po szu ki wa nie sku -
te cz niej szych spo so bów za pe w nie nia ochro ny praw cz³o wie ka jest je d nym
z pod sta wo wych za dañ Ra dy Eu ro py”. Z ¿a lem na le ¿y stwier dziæ, ¿e Ra da
Eu ro py przyj mu je wi z jê praw, któ ra ni jak ma siê do kla sy cz nej kon cep cji
praw cz³o wie ka, wy ra ¿o nej za ró w no w spo ³e cz nym na u cza niu Ko œcio ³a, jak
i w prze pi sach Kon sty tu cji RP z 1997 r.

Wo bec kry ty ki Ra dy Eu ro py skie ro wa nej do nie któ rych eu ro pej skich
pañstw, któ re sto su j¹ usta wo daw stwo zgo d ne ze spo³e cz nym na u cza niem
Ko œcio ³a, nie mo¿ na po raz ko lej ny po zo staæ bier nym. Prag nê zwró ciæ siê do
pa na mi ni stra spraw za gra ni cz nych z za py ta niem, czy Ra da Mi ni strów lub
mi n i s ter spraw za gra ni cz nych za mie rza j¹ za j¹æ ofi cjal ne sta no wis ko wo bec
na cis ków Ra dy Eu ro py, któ re ma j¹ na ce lu wy mu sze nie zmian w pol skim po -
rz¹d ku pra w nym, w szcze gól no œci zmie rza j¹ cych do pod wa ¿e nia kon sty tu -
cyj nej za sa dy ochro ny ¿y cia lu dz kie go.

Pro szê Pa na Mi ni stra o od po wie dŸ.

Z po wa ¿a niem
Ka zi mierz Ja wor ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 17 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go (pis mo

nr BPS/DSK-043-439/08 z dnia 15 ma ja br.) w spra wie re zo lu cji Zgro ma dze nia Par la -
men tar ne go Ra dy Eu ro py dot. do stê pu do bez pie cz nej i le gal nej abor cji w Eu ro pie,
przy jê tej 16 kwiet nia br., up rzej mie in for mu jê:

Pa ñ stwa cz³on kow skie Ra dy Eu ro py nie s¹ ogra ni czo ne ¿a d ny mi do ku men ta mi
pra w no miê dzy na ro do wy mi w za kre sie do ty cz¹ cym przy j mo wa nia re gu la cji ze zwa la -
j¹ cych na le gal ne prze ry wa nie ci¹ ¿y. Pro ble ma ty ka ta trak to wa na jest ja ko wcho dz¹ ca
w za kres mar gi ne su swo bo dy dzia³a nia po zo sta wio ne go pa ñ stwom. Dla te go te¿, do -
tych czas obo wi¹ zu j¹ ce w Pol sce w tym za kre sie pra wo, nie zo sta ³o pod wa ¿o ne przez ¿a -
den or gan miê dzy na ro do wy o cha rak te rze pra w nym. Za strze ¿e nia wy ra ¿o ne przez
Eu ro pej ski Try bu na³ Praw Cz³o wie ka w wy ro ku wy da nym w 2007 r. w spra wie Ali cja
Ty si¹c p. Pol sce nie do ty cz¹ kwe stii za kre su do pu sz czal no œci abor cji, a je dy nie roz -
wi¹ zañ pro ce du ral nych umo ¿ li wia j¹ cych prze pro wa dze nie do pu sz czal ne go zgo d nie
z pra wem za bie gu.

Wska za na przez Pa na Se na to ra K. Ja wor skie go re zo lu cja Zgro ma dze nia Par la men -
tar ne go Ra dy Eu ro py uchwa lo na zo sta³a przez or gan po li ty cz ny i dla te go te¿ nie ma mo -
cy wi¹ ¿¹ cej. Tak d³u go, jak Pol ska nie sta nie siê stro n¹ umo wy miê dzy na ro do wej
od no sz¹ cej siê w spo sób szcze gó ³o wy do kwe stii do pu sz czal no œci abor cji, nie za is t nie je
ko nie cz noœæ wpro wa dze nia ja kich kol wiek zmian w usta wo daw stwie kra jo wym.

Z wy ra za mi sza cun ku
z up. MI NI STRA 
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Se kre tarz Sta nu
Jan Bor kow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

W zwi¹z ku z pro jek to wa niem no wej ob wo d ni cy po ³u dnio wej mia sta Ra -
do mia po wsta ³o za po trze bo wa nie na do fi nan so wa nie in we sty cji w wy so ko -
œci 5 mi lio nów z³.

Przed siê w ziê cie to ma ogrom ne zna cze nie ko mu ni ka cyj ne dla ca ³e go su b -
re gio nu ra dom skie go. £¹ czy we w nê trz ny uk ³ad dróg gmin nych ob s³u gu -
j¹ cych naj wiê k sze osie d la mie sz ka nio we mia sta Ra do mia. Sfi na li zo wa nie
pro jek tu zde cy do wa nie zwiê k szy bez pie cze ñ stwo i do stêp noœæ ko mu ni ka cyj -
n¹ mia sta i oko lic. Co naj is tot niej sze, in we sty cja ta w za sa d ni czy spo sób
wp³y nie na atrak cyj noœæ in we sty cyj n¹ Ra do mia i ca ³e go re gio nu.

Chcia³ bym za zna czyæ, ¿e gmi na Ra dom w wiê k szej czê œci zre a li zo wa³a
na swo im te re nie wy kup nie ru cho mo œci i pla nu je kon ty nu a cjê tych dzia ³añ.
Ra dom re a li zu je ró w nie¿ pra ce pro jek to we do ty cz¹ ce bu do wy ob wo d ni cy na
swo im te re nie. Pro blem sta no wi wy kup grun tów pod pro jek to wa n¹ dro gê
oraz koszt do ku men ta cji dla oko ³o 2,7 km od cin ka ob wo d ni cy na te re nie gmi -
ny Ko wa la. Gmi na Ra dom nie dys po nu je mo ¿ li wo œcia mi fi nan so wy mi oraz
brak jest pod staw pra w nych, by udzie liæ wspar cia gmi nie Ko wa la w przed -
mio to wej spra wie. Dla te go je dy nym gwa ran tem re a li za cji in we sty cji jest
otrzy ma nie œrod ków fi nan so wych z Mi ni ster stwa In fra struk tu ry. Na le ¿y za -
zna czyæ, ¿e re a li za cja pro jek tu bu do wy ob wo d ni cy po ³u dnio wej Ra do mia zo -
sta ³a ujê ta na li œ cie pro jek tów klu czo wych – w In dy ka ty w nym Pla nie
In we sty cyj nym  w ra mach RPO WM 2007–2013. Oz na cza to, ¿e prze wi dzia no 
do fi nan so wa nie in we sty cji ze œrod ków unij nych.

Bio r¹c pod uwa gê wszy s t kie oko li cz no œci spra wy, a w szcze gól no œci
ogrom ne zna cze nie in we sty cji dla mia sta i ca ³e go re gio nu, a ta k ¿e wiel kie za -
an ga ¿o wa nie w³adz Ra do mia w po my œ l ne za ko ñ cze nie prac nad pro jek tem
i w do pro wa dze nie do roz po czê cia in we sty cji, zwra cam siê do Pa na Mi ni stra
z pro œb¹ o po moc w przed sta wio nej spra wie. Jej po my œ l ne roz strzy g niê cie
bê dzie mia ³o ko lo sal ne zna cze nie nie tyl ko dla re gio nu ra dom skie go, ale ta k -
¿e dla ca ³e go wo je wó dz twa ma zo wiec kie go.

Sta ni s³aw Kar czew ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 11 czerwca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew -

skie go pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 r., prze s³a ne przy piœ mie
nr BPS/DSK-043-450/08 z dnia 15 ma ja 2008 r., w spra wie do fi nan so wa nia in we sty -
cji zwi¹ za nej z re a li za cj¹ bu do wy po ³u dnio wej ob wo dni cy mia sta Ra do mia za i ni cjo wa -
nej przez w³a dze sa mo rz¹ do we, up rzej mie in for mu jê, ¿e na pod sta wie art. 3 ust. 1–3
usta wy z dnia 16 gru dnia 2005 r. o fi nan so wa niu in fra struk tu ry trans por tu l¹ do we go
(Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.) za da nia w za kre sie bu do wy, prze bu do wy, re mon -
tu, utrzy ma nia i ochro ny dróg oraz za rz¹ dza nia ni mi fi nan so wa ne s¹ przez:
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— mi ni stra w³a œci we go do spraw trans por tu za po œre d ni c twem Ge ne ral ne go Dy rek --
to ra Dróg Kra jo wych i Au to strad w od nie sie niu do dróg kra jo wych,

— sa mo rz¹d wo je wó dz twa w od nie sie niu do dróg wo je wó dz kich,
— sa mo rz¹d po wia to wy w od nie sie niu do dróg po wia to wych.
Za da nia w za kre sie fi nan so wa nia bu do wy, prze bu do wy, re mon tu, utrzy ma nia

i ochro ny dróg gmin nych oraz za rz¹ dza nia ni mi fi nan so wa ne s¹ z bu d¿ e tów gmin.
W gra ni cach miast na pra wach po wia tu za da nia w za kre sie fi nan so wa nia, bu do wy, 

prze bu do wy, re mon tu, utrzy ma nia, ochro ny i za rz¹ dza nia dro ga mi pu b li cz ny mi, z wy -
j¹t kiem au to strad i dróg eks pre so wych, fi nan so wa ne s¹ z bu d¿ e tów tych miast.

•ród³em do fi nan so wa nia dla sa mo rz¹ dów na za da nia dro go we jest re zer wa sub -
wen cji ogól nej two rzo na w bu d¿e cie pañ stwa na mo cy art. 26 ust. 1 pkt 1 usta wy
z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966 z póŸn. zm.). Za rz¹d cy dróg sa mo rz¹ do wych (pre zy den ci miast na
pra wach po wia tu, za rz¹ dy wo je wództw oraz za rz¹ dy po wia tów) zo sta li po in for mo wa ni
o mo¿ li wo œci ubie ga nia siê o do fi nan so wa nie in we sty cji oraz do dat ko wych kry te riach
po dzia ³u œrod ków z re zer wy. Je dnak ¿e w bie ¿¹ cym ro ku re zer wa sub wen cji ogól nej zo -
sta ³a ju¿ w pe³ ni roz dy spo no wa na.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze oraz ma j¹c na uwa dze fakt, ¿e bu do wa po ³u dnio wej ob -
wo d ni cy Ra do mia jest in we sty cj¹ lo kal n¹, up rzej mie in for mu jê, ¿e re sort in fra struk tu -
ry, po za ww. re zer w¹ sub wen cji ogól nej, nie ma in nych mo ¿ li wo œci do fi nan so wa nia
za dañ in we sty cyj nych na dro gach sa mo rz¹ do wych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Do cie ra j¹ do mnie nie po ko j¹ ce in for ma cje od Kra jo wej Sek cji S³u¿ by Krwi
NSZZ „So li dar noœæ” do ty cz¹ ce sy tu a cji w pol skiej s³u¿ bie krwi oraz pro ble -
mów pra co w ni ków. Zo sta³em po in for mo wa ny o bra ku za in te re so wa nia pra -
ca mi po wo ³a nej Ko mi sji Trój stron nej, w zwi¹z ku z czym dys ku sja oraz
ja kie kol wiek uz go d nie nia do ty cz¹ ce pro ble mów s³u¿ by krwi oka za ³y siê bez -
ce lo we i bez o woc ne.

Ma j¹c to na uwa dze, pro szê Pa ni¹ Mi ni ster o usto sun ko wa nie siê do wy -
mie nio nych po stu la tów.

1. Pe³ ne po kry cie œrod ków na wy na gro dze nia pra co wni ków w ra mach ro cz -
nych kon trak tów za wie ra nych z mi ni strem zdro wia.

2. Utrzy ma nie do tych cza so wej wy so ko œci œrod ków na wy na gro dze nia,
ta kiej sa mej, jak wy so koœæ wy na gro dzeñ wy p³a ca nych w 2007 r.

3. Pod wy ¿ ka wy na gro dze nia w wy so ko œci 30% pod wa run kiem pe³ ne go
po kry cia fun du szu wy na gro dze nia (jak w pk cie 1).

4. Re fun da cja przez NFZ ko sz tów prze ka za nej szpi ta lom krwi i jej sk³a d ni ków.
5. Osta te cz ne roz wi¹ za nie kwe stii re a li za cji ustaw „203” i „110” ze wzglê -

du na pod jê te zo bo wi¹ za nia nie któ rych RC KiK.
6. Usta le nie sta ³ej lub ro s n¹ cej war to œci pun ktu i unie za le¿ nie nie jej od li cz -

by do na cji; war toœæ pun kto wa wiê k sza ni¿ w ro ku po prze d nim.
7. Przy wró ce nie utra co nych przy wi le jów krwio daw com.
8. Przy zna nie do dat ko wych œrod ków RC KiK na pro mo cjê ho no ro we go

krwio daw stwa.
9. Pra w ne za gwa ran to wa nie ucze st ni c twa w pra cach le gi s la cyj nych do -

ty cz¹ cych krwio daw stwa przed sta wi cie li Ze spo³u Pro ble mo we go S³u¿ by
Krwi Kra jo wej Sek cji S³u¿ by Zdro wia NSZZ „So li dar noœæ”.

10. Uru cho mie nie w try bie pil nym kra jo we go la bo ra to rium frak cjo no wa -
nia oso cza; z ka pi ta³em wy ³¹ cz nie pol skim, na pod sta wie prze pi sów pol skie -
go pra wa.

11. Wy da nie przez Mi ni ster stwo Zdro wia roz po rz¹ dze nia re gu lu j¹ ce go
osta te cz nie kwe stie p³at no œci za szko le nie pie lê g nia rek i po ³o¿ nych.

12. Roz li cze nie In sty tu tu He ma to lo gii i Trans fu z jo lo gii w War sza wie ze
sprze da ¿y oso cza od bior com za gra ni cz nym.

13. Wpro wa dze nie w usta wie o pu b li cz nej s³u¿ bie krwi zmia ny w art. 26,
umo ¿ li wia j¹ cej w³¹ cze nie w sk³ad Kra jo wej Ra dy do spraw Krwio daw stwa
i Krwio le cz ni c twa przed sta wi cie li Ze spo³u Pro ble mo we go S³u¿ by Krwi Kra jo -
wej Sek cji S³u¿ by Zdro wia NSZZ „So li dar noœæ”.

Po ja wia j¹ siê ta k ¿e in for ma cje od no œ nie do pla no wa nych przez mi ni ster -
stwo prze kszta³ ceñ, w wy ni ku któ rych ut wo rzo ne zo sta n¹ czte ry re gio nal ne
cen tra krwio daw stwa. Czy to oz na cza li k wi da cjê po zo sta³ych i id¹ ce za tym
zwol nie nia zna cz nej li cz by pra co w ni ków?

Zwra cam siê do Pa ni Mi ni ster z pro œb¹ o roz pa trze nie w pra cach re sor to -
wych po stu la tów pra co w ni ków s³u¿ by krwi. Uwa ¿am, ¿e ze wzglê du na wa -
gê nie któ rych po stu la tów wy ma ga j¹ one try bu pil ne go i za s³u gu j¹ na
uw zglê d nie nie.

Sta ni s³aw Kar czew ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.06.19

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go z³o ¿o ne go 

w dniu 8 ma ja 2008 ro ku pod czas 11. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej,
prze ka za ne go przy piœ mie znak: BPS/DSK/043-460/08, z dnia 15 ma ja 2008 ro ku,
pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych in for ma cji.

W od nie sie niu do po stu la tu mó wi¹ ce go o pe³ nym po kry ciu œrod ków na wy na gro -
dze nia pra co w ni ków w ra mach ro cz nych kon trak tów za wie ra nych z Mi ni strem Zdro -
wia, zgo d nie z art. 27, ust. 3–7 usta wy z dnia 22 sier p nia 1997 ro ku o pu b li cz nej
s³u¿ bie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z póŸn. zm.) na do fi nan so wa nie w for mie do ta cji
za dañ okre œ lo nych w cy to wa nym ar ty ku le, w usta wie bu d¿ e to wej na 2008 rok na do ta -
cje dla re gio nal nych cen trów krwio daw stwa za pla no wa na zo sta³a kwo ta w wy so ko œci
96.730,00 z³. Na le ¿y je d nak mieæ na wzglê dzie fakt, ¿e Re gio nal ne Cen tra Krwio daw -
stwa i Krwio le cz ni c twa s¹ sa mo dziel ny mi, pu b li cz ny mi za k³a da mi opie ki zdro wot nej
w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 30 sier p nia 1991 ro ku o za k³a d ach opie ki zdro -
wot nej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póŸn. zm.), two rzo ny mi przez mi ni stra w³a œci we go do
spraw zdro wia i s¹ one do fi nan so wy wa ne w for mie do ta cji z bu d¿ e tu pa ñ stwa. Re gio -
nal ne Cen tra Krwio daw stwa i Krwio le cz ni c twa nie s¹ je d no st ka mi bu d¿ e to wy mi, a za -
tem ich dzia ³al noœæ pod sta wo wa nie mo ¿e byæ w pe³ ni fi nan so wa na z do ta cji ce lo wej
bu d¿ e tu pa ñ stwa. Je d no st ki te, mo g¹ byæ czê œ cio wo fi nan so wa ne ze œrod ków bu d¿ e to -
wych pa ñ stwa, je d na k ¿e ja ko sa mo dziel ne, pu b li cz ne za k³a dy nie mo g¹ opie raæ swo jej
dzia ³al no œci wy ³¹ cz nie na do ta cji ce lo wej. For ma do fi nan so wy wa nia RC KiK ma cha -
rak ter ce lo wy i nie obe j mu je ona fi nan so wa nia dzia ³al no œci pod sta wo wej.

Na wi¹ zu j¹c do po stu la tów o utrzy ma nie do tych cza so wej wy so ko œci œrod ków na
wy na gro dze nia, ta kiej sa mej, jak wy so koœæ wy na gro dzeñ wy p³a ca nych w 2007 ro ku
oraz pod wy¿ ki wy na gro dze nia w wy so ko œci 30% pod wa run kiem pe³ ne go po kry cia fun -
du szu wy na gro dze nia oraz re fun da cji przez NFZ ko sz tów prze ka za nej szpi ta lom krwi
i jej sk³a dni ków, up rzej mie in for mu jê, ¿e Mi n i s ter Zdro wia bê dzie w naj bli¿ szym cza sie
roz wa ¿aæ po wy ¿ sze kwe stie wraz z in ny mi pod mio ta mi za in te re so wa ny mi ww. ob sza ra -
mi. Od no sz¹c siê do po stu la tu o usta le nie sta ³ej lub ro s n¹ cej war to œci pun ktu i uza le¿ -
nie nie jej od li cz by do na cji in for mu jê, ¿e wy da na zo sta ³a de cyz ja wpro wa dza j¹ ca od
2009 ro ku uje dno li co n¹ war toœæ pun ktu. Jej wy so koœæ za le¿ na bê dzie od ilo œci œrod -
ków fi nan so wych w bu d¿e cie pañ stwa na rok na stê p ny.

W na wi¹ za niu do za ga dnie nia utra co nych przy wi le jów przez krwio daw ców, up rzej -
mie in for mu jê, ¿e na mo cy art. 6 usta wy z dnia 24 sier pnia 2007 ro ku o zmia nie usta wy 
o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) zo sta³ uchy lo ny prze pis
up ra wnia j¹ cy za s³u ¿o ne go daw cê krwi do ko rzy sta nia po za ko lej no œci¹ z am bu la to ryj -
nej opie ki zdro wot nej w ra mach ubez pie cze nia zdro wot ne go i us ³ug far ma ceu ty cz nych
udzie la nych w ap te kach. Na pod sta wie art. 6 ust. 2 usta wy z dnia 22 sier pnia 1997 ro -
ku o pub li cz nej s³u¿ bie krwi (Dz. U. Nr 106. poz. 681 z póŸn. zm.) ho no ro we mu daw cy
krwi i za s³u ¿o nym ho no ro wym daw com krwi przy zna ne s¹ na stê pu j¹ ce przy wi le je:

1. zwol nie nie od pra cy w dniu, w któ rym od da je krew i na czas okre so we go ba da nia
le kar skie go daw ców krwi,

2. zwrot utra co ne go za rob ku,
3. zwrot ko sz tów prze jaz du do je d no st ki or ga ni za cyj nej pu b li cz nej s³u¿ by krwi,
4. po si³ek re ge ne ra cyj ny.
Po nad to na mo cy art. 43 usta wy o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych 

ze œrod ków pu b li cz nych oso bie po sia da j¹ cej ty tu³ „Za s³u ¿o ne go Ho no ro we go Daw cy
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Krwi” przy s³u gu je pra wo do bez p³at ne go otrzy ma nia le ków ob jê tych wy ka za mi le ków
pod sta wo wych i uzu pe³ nia j¹ cych do wy so ko œci li mi tu, o któ rym mo wa w art. 38 ust. 1
cy to wa nej usta wy, na pod sta wie re cep ty wy sta wio nej przez le ka rza lub fel cze ra ubez -
pie cze nia zdro wot ne go. Z dniem 1 sty cz nia 2007 ro ku przy wró co no ho no ro wym daw -
com krwi mo ¿ li woœæ od li cze nia da ro wi z ny w for mie ek wi wa len tu pie niê ¿ ne go za
od da n¹ krew od pod sta wy opo dat ko wa nia, zgo d nie z art. 26 ust. 1 pkt 9 usta wy z dnia
26 lip ca 1991 ro ku o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176 z póŸn. zm.).

Od no sz¹c siê do po stu la tu o przy zna nie do dat ko wych œrod ków RC KiK na pro mo cjê 
ho no ro we go krwio daw stwa up rzej mie in for mu jê, ¿e w re sor cie zdro wia trwa j¹ obe c nie
pra ce nad pro jek tem pro gra mu zdro wot ne go pn.: „Za pe w nie nie sa mo wy star czal no œci
Rze czy po spo li tej Pol skiej w krew, jej sk³a d ni ki i pro du k ty krwio po cho d ne na la ta
2008–2013”, w któ rym pla no wa ne jest wpro wa dze nie za pi su o co ro cz nym przy go to wy -
wa niu oraz prze pro wa dza niu ak cji pro mu j¹ cych ho no ro we krwio daw stwo za ró w no na
szcze b lu cen tral nym jak i lo kal nym, na te re nach dzia³a nia po szcze gól nych Re gio nal -
nych Cen trów Krwio daw stwa i Krwio le cz ni c twa. Œrod ki fi nan so we, ja kie ma j¹ byæ
prze zna cza ne na re a li za cjê po wy ¿ szych ce lów bê d¹ co ro cz nie roz dy spo no wy wa ne na
po szcze gól ne za da nia. Pra w ne za gwa ran to wa nie ucze st ni c twa w pra cach le gi s la cyj -
nych do ty cz¹ cych krwio daw stwa przed sta wi cie li Ze spo ³u Pro ble mo we go S³u¿ by Krwi
Kra jo wej Sek cji S³u¿ by Zdro wia NSZZ „So li dar noœæ” – od no sz¹c siê do po wy ¿ sze go po -
stu la tu na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e zgo d nie z art. 20 obo wi¹ zu j¹ cej obe c nie usta wy o zwi¹z -
kach za wo do wych (Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 854 z póŸn. zm.) or ga ni za cje zwi¹z ko we
ma j¹ pra wo do wy stê po wa nia z wnio s ka mi o zmia nê usta wy lub in ne go ak tu pra w ne go
w za kre sie spraw ob jê tych za da nia mi zwi¹z ku za wo do we go. Po wy ¿ sze wnio s ki kie ru je
siê do po s³ów lub or ga nów ma j¹ cych pra wo ini cja ty wy usta wo daw czej. Na to miast
w myœl art. 19 cy to wa nej po wy ¿ ej usta wy, or ga ni za cja zwi¹z ko wa ma pra wo opi nio wa -
nia za ³o ¿eñ i pro jek tów ak tów pra w nych w za kre sie ob jê tym za da nia mi zwi¹z ków za wo -
do wych.

Na wi¹ zu j¹c do po stu la tu uru cho mie nia w try bie pil nym kra jo we go la bo ra to rium
frak cjo no wa nia oso cza; z ka pi ta³em wy ³¹ cz nie pol skim, na pod sta wie pol skie go pra wa
up rzej mie in for mu jê, ¿e g³ó w nym za ³o ¿e niem wspo mnia ne go po wy ¿ ej pro jek tu pro gra -
mu pn.: „Za pe w nie nie sa mo wy star czal no œci Rze czy po spo li tej Pol skiej w za kre sie krwi,
jej sk³a d ni ków i pro du k tów krwio po cho d nych” jest osi¹g niê cie przez Pol skê sa mo wy -
star czal no œci za o pa trze nia w krew, jej sk³a d ni ki i pro du k ty krwio po cho d ne po przez op -
ty mal ne wy ko rzy sta nie po ten cja ³u pol skich je d no stek pro duk cyj nych pu b li cz nej
s³u¿ by krwi i ho no ro wych daw ców krwi oraz w za kre sie mo ¿ li wo œci fi nan so wych pa ñ -
stwa. Po stu lat osta te cz ne go ure gu lo wa nia kwe stii p³at no œci za szko le nie pie lê g nia rek
i po ³o¿ nych zo sta³ uw zglê d nio ny w pro jek cie no we li za cji usta wy o pu b li cz nej s³u¿ bie
krwi, nad któ r¹ trwa j¹ pra ce le gi s la cyj ne.

Za kre sy dzia ³a nia Kra jo wej Ra dy do Spraw Krwio daw stwa i Krwio le cz ni c twa zo sta ³y
ure gu lo wa ne usta w¹ z dnia 22 sier p nia 1997 ro ku o pu b li cz nej s³u¿ bie krwi (Dz. U.
Nr 106, poz. 681 z póŸn. zm.). Ra da jest or ga nem do rad czym i opi nio daw czym, jej
cz³on ka mi, zgo d nie z za ³o ¿e nia mi usta wy, s¹ wy bit ni spe cja li œ ci w za kre sie ró ¿ ny ch ga -
³ê zi me dy cy ny i in nych dzie dzin na u ki, przed sta wi cie le Ra dy Le kar skiej, Woj sko wej Iz -
by Le kar skiej, Kra jo wej Ra dy Dia gn o stów La bo ra to ryj nych, re gio nal nych ce n tr ów,
Woj sko we go Cen trum, Cen trum MSWiA, Pol skie go Czer wo ne go Krzy ¿a oraz or ga ni za -
cji po za rz¹ do wych. Ra da ma cha rak ter wy ³¹ cz nie me ry to ry cz ny. Na to miast up ra w nie -
nia zwi¹z ków za wo do wych w za kre sie kre o wa nia po li ty ki w ob sza rze ochro ny Zdro wia
okre œ la cy to wa na po wy ¿ ej usta wa o zwi¹z kach za wo do wych (Dz. U. 2001 Nr 79,
poz. 854 z póŸn. zm.). Od no sz¹c siê do po stu la tu roz li cze nia In sty tu tu He ma to lo gii
i Trans fu z jo lo gii w War sza wie ze sprze da ¿y oso cza od bior com za gra ni cz nym, up rzej mie 
in for mu jê, ¿e do za dañ ww. in sty tu cji (bê d¹ cej je d no stk¹ ba daw czo-ro zwo jow¹) zgo d nie
z § 25 cy to wa nej po wy ¿ ej usta wy o pu b li cz nej s³u¿ bie krwi, na le ¿y m.in.: prze pro wa dza nie
kon tro li w je d no st kach or ga ni za cyj nych pu b li cz nej s³u¿ by krwi, pro pa go wa nie ho no -
ro we go krwio daw stwa, oce nia nie po trzeb w za kre sie za o pa trze nia w krew oraz pro gra -
mo wa nie zwi¹ za nych z tym za dañ i sp o s o bów ich re a li za cji, prze ka zy wa nie mi ni stro wi
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w³a œci we mu do spraw zdro wia da nych i in for ma cji nie zbê d nych do do ko ny wa nia og ól -
no kr a jo wych ocen za o pa trze nia w krew oraz op ra co wy wa nia bie ¿¹ cych oraz per spek ty -
wi cz nych pro gra m ów w tym za kre sie, or ga ni zo wa nie po mo cy w sy tu a cjach
wy ma ga j¹ cych do dat ko we go za o pa trze nia w krew, pro wa dze nie kra jo we go re je stru
da w c ów krwi, op ra co wy wa nie pro g ra mów szko le nia w dzie dzi nach krwio daw stwa
i krwio le cz ni c twa, udzie la nie kon sul ta cji zwi¹ za nych z le cze niem krwi¹ i pro du k ta mi
krwio po cho d nym, pro wa dze nie re je stru po wik ³añ po prze to cze nio wych, okre œ la nie
me dy cz nych za sad po bie ra nia krwi, od dzie la nia jej sk³a d ni ków i wy da wa nia obo -
wi¹ zu j¹ cych w je d no st kach or ga ni za cyj nych pu b li cz nej s³u¿ by krwi. We d³ug wy ja œ -
nieñ In sty tu tu He ma to lo gii i Trans fu z jo lo gii, z³o ¿o nych w przed mio to wej kwe stii,
up rzej mie in for mu jê, ¿e ww. je d no st ka nie za j mo wa ³a siê sprze da ¿¹ oso cza od bior -
com za gra ni cz nym.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy spra wy ob wo d ni cy Ko szyc.
Przez cen trum Ko szyc w po wie cie pro szo wic kim prze bie ga j¹ dro ga kra jo -

wa nr 79, zwa na po pu lar nie nad wiœ lan k¹, oraz dro ga wo je wó dz ka nr 768.
Ta ki uk³ad ko mu ni ka cyj ny oraz uci¹¿ li wy ruch po jaz dów s¹ du ¿ym za gro ¿e -
niem dla ¿y cia i zdro wia mie sz ka ñ ców.

W ce lu po pra wy tej sy tu a cji gmi na Ko szy ce we wspó³ pra cy z wo je wó dz -
twem ma ³o pol skim oraz Ge ne ral n¹ Dy rek cj¹ Dróg Kra jo wych i Au to strad pod -
jê ³a dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu ut wo rze nie ob wo d ni cy Ko szyc. Mia ³a ona
po wstaæ w 2008 r. przy wspó³ u dzia le wszy s t kich wy mie nio nych pod mio tów.

We wrzeœ niu 2007 r. GDDKiA nie spo dzie wa nie wy co fa³a siê z przed -
siêwziê cia, ar gu men tu j¹c to nie mo¿ no œci¹ re a li za cji za da nia przed 2012 r.

Zwra cam siê do Pa na z pro œb¹ o wy ja œ nie nie po wo dów od st¹ pie nia
GDDKiA od pla no wa ne go za da nia oraz o pod jê cie dzia³añ ma j¹ cych na ce lu
ut wo rze nie ob wo d ni cy Ko szyc.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Kli ma

OdpowiedŸ

War sza wa, 13 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Kli mê pod -

czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 r., prze ka za ne go przy piœ mie
z dnia 15 ma ja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-451/08, w spra wie bu do wy ob wo d ni cy
Ko szyc, up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.

W la tach 2008–2012 nie prze wi du je siê uzu pe³ nie nia sie ci dróg o no wy el e ment ja -
kim jest ob wo dni ca miej sco wo œci Ko szy ce. W zwi¹z ku z fak tem, i¿ po trze by w za kre sie
bu do wy i mo der ni za cji in fra struk tu ry trans por to wej wie lo kro t nie prze wy¿ sza j¹ wiel -
koœæ do stêp nych œrod ków, nie wszy s t kie in we sty cje dro go we mog³y zo staæ ujê te
w przy jê tym przez Ra dê Mi ni strów w dniu 25 wrzeœ nia 2007 r. Pro gra mie bu do wy dróg
kra jo wych na la ta 2008 –2012. W tej sy tua cji w pier wszej ko lej no œci do re a li za cji zo sta -
³y prze wi dzia ne naj pil niej sze za da nia. Kla sy fi ka cja za dañ od by ³a siê m.in. na pod sta -
wie wskaŸ ni ków ob ci¹ ¿e nia ru chem. We d³ug Ge ne ral ne go Po mia ru Ru chu z 2005 r.
œre dni do bo wy ruch na dro dze kra jo wej nr 79 na od cin ku prze jœcia przez miej sco woœæ
Ko szy ce wy no si:

· od ci nek gra ni ca wo je wó dz twa – Ko szy ce – 4 171 po jaz dów/do bê,

· od ci nek Ko szy ce – No we Brze s ko – 4 364 po jaz dów/do bê.
Na to miast wska Ÿ ni ki ob ci¹ ¿e nia ru chem dla przy go to wy wa nych obe c nie b¹dŸ zre a -

li zo wa nych za dañ wy no sz¹ dla po ró w na nia:
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· dro ga kra jo wa nr 4, miej sco woœæ Woj nicz – 21 768 po jaz dów/do bê,

· dro ga kra jo wa nr 4, miej sco woœæ £ap czy ca – 23 908 po jaz dów/do bê,

· dro ga kra jo wa nr 52, miej sco woœæ An dry chów – 16 279 po jaz dów/do bê.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza

skie ro wa ne do mi ni ster edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Na ro do wa Stra te gia In te gra cji Spo³e cz nej za k³a da, ¿e do 2010 r. od se tek

dzie ci ob jê tych edu ka cj¹ przed szkol n¹ zwiê k szy siê do 60%. Od se tek dzie ci
w wie ku miê dzy trze cim a pi¹ tym ro kiem ¿y cia za pi sa nych do przed szko li
w Pol sce jest naj ni¿ szy wœ ród kra jów Unii Eu ro pej skiej. Wy no si tyl ko oko ³o 30%, 
pod czas gdy wska Ÿ nik upo wsze ch nie nia wy cho wa nia przed szkol ne go na
przy k³ad na Wê grzech, w Bel gii czy Ir lan dii wy no si 100%, a w Cze chach, we
W³o szech i Szwaj ca rii – po nad 90%.

Na mar gi ne sie chcia³ bym do daæ, i¿ uwa ¿am, ¿e wy cho wa niem przed -
szkol nym po win ny byæ ob jê te tyl ko te dzie ci, któ rych ro dzi ce so bie te go ¿y cz¹. 
Nie mo ¿e mieæ tu taj miej sca ja kiœ przy mus.

Je d no z pro pa go wa nych przez Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej roz -
wi¹ zañ, któ re te dys pro por cje ma j¹ zmniej szyæ, sta no wi¹ al ter na ty wy dla for my 
wy cho wa nia przed szkol ne go, zgo d nie z roz po rz¹ dze niem mi ni stra edu ka cji na -
ro do wej z dnia 10 sty cz nia 2008 r. w spra wie ro dza jów in nych form wy cho wa -
nia przed szkol ne go, wa run ków two rze nia i or ga ni zo wa nia tych form oraz
spo so bu ich dzia³a nia  z art.14a ust. 7 usta wy o sy s te mie oœ wia ty. No we re gu la -
cje sta no wi¹, i¿ za ró w no za jê cia w ze spo le wy cho wa nia przed szkol ne go, jak
i w pun k cie przed szkol nym, mo g¹ byæ or ga ni zo wa ne w gru pach li cz¹ cych od
troj ga do dwa dzie œcior ga piê cio r ga dzie ci. Mi ni mal ny dzien ny wy miar za jêæ wy -
no si trzy go dzi ny, a ty go dnio wy – dwa na œcie go dzin. Tym wy mo gom, zgo d nie
z za pe w nie nia mi MEN, to wa rzy szyæ mia ³a ta k ¿e ³at woœæ two rze nia pun k tów
oraz ze spo ³ów przed szkol nych, je œ li cho dzi o wa run ki lo ka lo we. § 4 przy wo ³a ne -
go roz po rz¹ dze nia mó wi, i¿ za jê cia w ra mach ze spo ³u lub pun k tu mo g¹ byæ pro -
wa dzo ne w lo ka lu za pe w nia j¹ cym: bez pie cz ne i hi gie ni cz ne wa run ki po by tu
dzie ci, wy po sa ¿e nie w sprzêt i po mo ce dy dak ty cz ne nie zbê d ne do re a li za cji pod -
sta wy pro gra mo wej wy cho wa nia przed szkol ne go lub wy bra nych czê œci tej pod -
sta wy. Je d nak wy mo gi okre œ lo ne przez Pa ñ stwo w¹ Stra¿ Po ¿ar n¹ oraz sa ne pid 
sku te cz nie blo ku j¹ roz wój przed szko li al ter na ty w nych. S³u¿ by te zwra ca j¹ uwa -
gê na brak szcze gó ³o wych roz strzy g niêæ w tym za kre sie.

Zgo d nie z za pe w nie nia mi mi ni ster stwa wy mo gi lo ka lo we wo bec przed -
szko li al ter na ty w nych mia³y byæ mniej ry go ry sty cz ne ni¿ w przy pad ku tra dy -
cyj nych przed szko li. Jest to wa ru nek, któ ry de ter mi nu je two rze nie ma ³ych
pla có wek. Dla te go wno szê do pa ni mi ni ster o u sz cze gó ³o wie nie za pi sów roz -
po rz¹ dze nia oraz usta le nie wy mo gów lo ka lo wych dla al ter na ty w nych przed -
szko li na ta kim po zio mie, by umo ¿ li wiæ two rze nie tych przed szko li.

Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.05.21

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza z³o ¿o ne pod czas

11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku do ty cz¹ ce u sz cze gó ³o wie nia za pi -
su § 4 w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 10 sty cz nia 2008 r.
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w spra wie ro dza jów in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go, wa run ków two rze nia
i or ga ni zo wa nia tych form oraz spo so bu ich dzia ³a nia (Dz. U. Nr 7, poz. 38), up rzej mie
wy ja œ niam:

Po wy ¿ sze roz po rz¹ dze nie jest od po wie dzi¹ na po trze by œro do wisk, w któ rych dzie ci
nie ma j¹ do stê pu do edu ka cji przed szkol nej. Fun k cjo no wa nie in nych form wy cho wa -
nia przed szkol ne go ma na ce lu wy ró w ny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci w wie ku 3–5
lat, za ró w no z te re nów wiej skich jak i wiel ko miej skich.

Z prak ty ki wy ni ka je d nak, ¿e do tych cza so we re gu la cje do ty cz¹ ce fun k cjo no wa nia in -
nych form wy cho wa nia przed szkol ne go oka za³y siê nie wy star cza j¹ ce. Zgo d nie z § 4 po -
wy ¿ sze go roz po rz¹ dze nia, za jê cia w ra mach ze spo ³u lub pun k tu mo g¹ byæ pro wa dzo ne
w lo ka lu za pe w nia j¹ cym bez pie cz ne i hi gie ni cz ne wa run ki po by tu dzie ci, co oz na cza, ¿e
po mie sz cze nie prze zna czo ne na dzia ³al noœæ in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go
mu si spe³ niaæ ak tu al ne wy mo gi w tym za kre sie wska za ne przez up ra w nio ne je d no st ki
(Ko men da Stra ¿y Po ¿ar nej, Pa ñ stwo wy Po wia to wy In spek to rat Sa ni tar ny).

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej, do strze ga j¹c po trze bê wspie ra nia two rze nia
i or ga ni zo wa nia przez je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, oso by pra w ne i fi zy cz ne in -
nych form wy cho wa nia przed szkol ne go (pun kty, ze spo ³y) pod jê ³o pra ce nad przy go to -
wa niem prze pi sów u sz cze gó la wia j¹ cych i do pre cy zo wu j¹ cych w tym za kre sie
do tych cza so we roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej, o któ rym mo wa na wstê -
pie. Dzia ³a nia do ty cz¹ do sto so wa nia obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów – w za kre sie okreœ le -
nia wa run ków lo ka lo wych i sa ni tar nych – do no wych roz wi¹ zañ or ga ni za cyj nych. By ³y
one efek tem wie lo kro t nych spot kañ i kon sul ta cji przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Edu ka -
cji Na ro do wej z przed sta wi cie la mi Ko men dy G³ó wnej Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej oraz
G³ó wne go In spek to ra Sa ni tar ne go. Na le ¿y przy tym pod kreœ liæ, i¿ ob ni ¿e nie wy ma gañ
lokalowo-sanitarnych wo bec in nych for m wy cho wa nia przed szkol ne go, nie mo ¿e
w ¿a dnym wy pad ku po wo do waæ ob ni ¿e nia stan dar dów bez pie czeñ stwa prze by wa -
j¹ cych w po mie sz cze niu dzie ci.

Pro jekt no we li za cji roz po rz¹ dze nia w spra wie ro dza jów in nych form wy cho wa nia
przed szkol ne go, wa run ków two rze nia i or ga ni zo wa nia tych form oraz spo so bu ich dzia-
³a nia zo sta³ skie ro wa ny w dniu 30 kwiet nia 2008 r. do uz go dnieñ miê dzy re sor to wych
oraz prze ka za ny do par tne rów spo ³e cz nych. Ró w nie¿ od dnia 30 kwiet nia br. po wy ¿ szy
pro jekt jest do stêp ny na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej pod
ad re sem http://bip.men.gov.pl/ak ty_ pro jek ty/projekt_rozporzadzenia_20080430.pdf.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Wy stê pu jê w imie niu mie sz ka ñ ców wo je wó dz twa opol skie go w spra wie

po gar sza j¹ cej siê ja ko œci ga zu ziem ne go do star cza ne go przez Za k³ad Ga zo w -
ni czy w Opo lu w okre sie od gru d nia 2007 r. do lu te go 2008 r.

We d³ug mo ich wy bor ców, ja koœæ ga zu ziem ne go w tym okre sie zna cz nie
siê po gor szy³a, na st¹ pi ³o ob ni ¿ e nie ka lo ry cz no œci ga zu po przez roz cie ñ cza nie 
go azo tem. Moi wy bor cy in ter we nio wa li u do staw cy ga zu i otrzy ma li od po -
wie dŸ, ¿e gaz spe³ nia wszel kie wy ma ga ne pa ra me try. Trud no by ³o usta liæ,
kto i kie dy do ko ny wa³ ana li zy ja ko œci ga zu ziem ne go.

Wœ ród in ter we niu j¹ cych jest pan Adam Ma cie jow ski, za mie sz ka³y w Ny -
sie przy uli cy Ko nop nic kiej 12/2. Przed sta wi³ on wy li cze nia zu ¿y cia ga zu za
ten okres wraz z ko sz ta mi, któ re by ³y sze œcio kro t nie wy ¿ sze. Obe c nie, po li cz -
nych in ter wen cjach me dial nych, oka za ³o siê, ¿e wsku tek zmniej sze nia ilo œci
azo tu gaz sta³ siê bar dziej ka lo ry cz ny, co ma bez po œre d ni wp³yw na wy so -
koœæ ra chun ków za je go zu ¿y cie.

Pan Adam Ma cie jow ski in ter we nio wa³ w tej spra wie w Pro ku ra tu rze Kra -
jo wej oraz w pro ku ra tu rach re jo no wych w Opo lu i w Ny sie – w tej osta t niej
spra wa na dal jest wy ja œ nia na – gdy¿ uwa ¿a, jak wszy s cy po krzyw dze ni, ¿e
PGNiG do pu œci³o siê ma ni pu la cji ja ko œci¹ do star cza ne go ga zu.

Zgo d nie z przed sta wio ny mi fak tu ra mi za okres od 8 lu te go 2008 r. do
8 kwiet nia 2008 r. – na pod sta wie pro gno zo wa nej ilo œci zu ¿y cia, do ko na nej
we d³ug zu ¿y cia ga zu za gru dzieñ 2007 r. i sty czeñ 2008 r., kie dy ja koœæ ga zu
by ³a gor sza – mia³ by za p³a ciæ 471 z³. A w zwi¹z ku z po pra w¹ ja ko œci ga zu,
zwi¹ za n¹ z nie roz cieñ cza niem go azo tem, za ten okres za p³a ci³ 86 z³. Ta kich
przy pad ków jest wiê cej i œwiad cz¹ one je dno zna cz nie, ¿e ja koœæ ga zu
w gru dniu 2007 r. i sty cz niu 2008 r. by ³a gor sza.

Zwra cam siê do Pa na Pre mie ra o po in for mo wa nie mnie, do ko go mie sz kañ -
cy wo je wó dz twa opol skie go po win ni kie ro waæ skar gi i za ¿a le nia w zwi¹z ku
z ja ko œci¹ ga zu prze s³a ne go do nich w gru dniu 2007 r. i sty cz niu 2008 r. Jest
to wa¿ ne, po nie wa¿ sy tua cja mo ¿e siê po wtó rzyæ, a od bior cy ga zu, któ rzy in -
ter we niu j¹ w za k³a dach ga zo wni czych, otrzy mu j¹ la pi dar ne od po wie dzi, ¿e
ja koœæ ga zu jest mo ni to ro wa na i da ne s¹ pra w dzi we, cho cia¿ we d³ug moich
re spon den tów, da ne s¹ fa³ szo wa ne przez za k³ad ga zo wni czy.

Dla te go zwra cam siê do Pa na Pre mie ra ró w nie¿ z za py ta niem, ja kie s¹
mo ¿ li wo œci ure gu lo wañ pra w nych zwi¹ za nych z ro sz cze nia mi w zwi¹z ku
z nie u za sa d nio ny mi du ¿y mi ra chun ka mi za kró t kie okre sy zu ¿y cia ga zu.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy
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Od po wie dŸ

War sza wa, 10.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

 W od po wie dzi na pi s mo z dnia 15 ma ja 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-435/08), przy
któ rym prze s³a ne zo sta³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Nor ber ta Kraj cze go, przed sta -
wiam po ni¿ sze in for ma cje w spra wie po ru szo nej przez Pa na Se na to ra.

Zgo d nie z art. 9c usta wy z dnia 10 kwiet nia 1997 r. Pra wo ener ge ty cz ne (Dz. U.
z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.), ope ra tor sy s te mu prze sy³o we go lub dys try bu -
cyj ne go od po wie dzial ny jest mie dzy in ny mi za pro wa dze nie ru chu sie cio we go w spo sób 
sko or dy no wa ny i efek ty w ny z za cho wa niem wy ma ga nej nie za wo d no œci do star cza nia
pa liw ga zo wych i ich ja ko œci.

Pa ra me try ja ko œcio we, ja kie po wi nien spe³ niaæ gaz ziem ny zo sta³y okre œ lo ne w Roz -
po rz¹ dze niu Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 6 kwiet nia 2004 r.
w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków przy ³¹ cze nia pod mio tów do sie ci ga zo wych, ru chu 
i eks plo a ta cji tych sie ci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113).

Zgo d nie z prze pi sa mi te go roz po rz¹ dze nia, w przy pad ku za strze ¿eñ do ty cz¹ cych ja -
ko œci do star cza nych pa liw ga zo wych, od bior ca mo ¿e za ¿¹ daæ wy ko na nia ba da nia ich ja -
ko œci w la bo ra to rium ba daw czym po sia da j¹ cym akre dy ta cjê je d no st ki cer ty fi ku j¹ cej.

W przy pad ku, gdy uzy s ka no po twier dze nie, ¿e do star cza ne pa li wa ga zo we nie
spe³ nia j¹ wy ma gañ okreœ lo nych w ww. roz po rz¹ dze niu, to zgo d nie z Roz po rz¹ dze niem
Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 6 lu te go 2008 r. w spra wie szcze gó³o wych za sad kszta³ to -
wa nia i kal ku la cji ta ryf oraz roz li czeñ w ob ro cie pa li wa mi ga zo wy mi (Dz. U. Nr 28,
poz. 165) od bior cy przy s³u gu j¹ bo ni fi ka ty z te go ty tu ³u. Przed siê bior stwo ener ge ty cz ne
udzie la lub od ma wia udzie le nia bo ni fi ka ty w ter mi nie 30 dni od dnia z³o ¿e nia wnios ku
przez od bior cê, a wy so koœæ bo ni fi ka ty okreœ la ta ry fa.

Na le ¿y tak ¿e za zna czyæ, i¿ zgo d nie z Roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy
i Po li ty ki Spo³e cz nej z dnia 6 kwiet nia 2004 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków
przy ³¹ cze nia pod mio tów do sie ci ga zo wych, ru chu i eks ploa ta cji tych sie ci (Dz. U.
Nr 105, poz. 1113), gdy wiel koœæ zu ¿y cia ga zu ziem ne go bu dzi w¹t pli wo œci od bior cy, to
na je go ¿¹ da nie przed siê bior stwo ener ge ty cz ne do ko nu je spraw dze nia po pra w no œci
dzia ³a nia ga zo mie rza – nie póŸ niej ni¿ w ci¹ gu 14 dni od dnia zg³o sze nia ¿¹ da nia.
W przy pad ku, gdy po spraw dze niu po pra w no œci dzia ³a nia ga zo mie rza przez przed siê -
bior stwo ener ge ty cz ne od bior ca ga zu ziem ne go pod trzy mu je swo je w¹t pli wo œci co do
po pra w no œci dzia ³a nia ga zo mie rza, mo ¿e on ¿¹ daæ la bo ra to ryj ne go spraw dze nia pra -
wid ³o wo œci dzia ³a nia ga zo mie rza. W przy pad ku, gdy la bo ra to ryj ne ba da nie ga zo mie rza
nie stwier dzi nie pra wid ³o wo œci w je go dzia ³a niu, od bior ca po kry wa ko sz ty ba da nia la -
bo ra to ryj ne go oraz ko sz ty spraw dze nia po pra w no œci dzia ³a nia wy ko na ne przez przed -
siê bior stwo ener ge ty cz ne. Na to miast, gdy zo sta nie stwier dzo na nie pra wid ³o woœæ
dzia ³a nia ga zo mie rza przed siê bior stwo ener ge ty cz ne do ko nu je ko rek ty wy sta wio nych
fak tur na za sa dach okreœ lo nych w ta ry fie.

W , gdy wy so koœæ ra chun ków bu dzi w¹t pli wo œci od bior ców mo g¹ oni sk³a daæ pi -
sem ne re kla ma cje do do staw cy ga zu. Dla od bior ców ga zu ziem ne go z wo je wó dz twa
opol skie go in sty tu cj¹ w³a œci w¹ do sk³a d a nia re kla ma cji jest Ga zo w nia Opol ska ul. Ro -
dzie wi czó w ny 4, 45-348 Opo le. Od bior cy mo g¹ ta k ¿e sk³a daæ re kla ma cje w Biu rze Ob -
s³u gi Klien ta w³a œci wym ze wzglê du na miej sce za mie sz ka nia. Wy kaz Biur Ob s³u gi
Klien ta na te re nie wo je wó dz twa opol skie go jest za mie sz czo ny na stro nie in ter ne to wej:
www.gaz.za brze.pl/obsl_3.htm.

Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do mi ni ster na u ki i szkol ni ctwa wy ¿ sze go Bar ba ry Kud ryc kiej

W bie ¿¹ cym ro ku na kie run ku fi z jo te ra pia ma pod j¹æ na u kê piêt na œcie ty -
siê cy stu den tów w stu piê æ dzie siê ciu szko³ach, któ re kszta³ c¹ w tym kie run ku.
Akre dy ta cjê Pa ñ stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej, dzia ³a j¹ cej przy Mi ni ster -
stwie Na u ki i Szkol ni c twa Wy ¿ sze go, upo wa ¿ nia j¹ c¹ do kszta³ ce nia w kie run -
ku fiz jo te ra pia, ma tyl ko sze œæ dzie si¹t osiem szkó³ wy ¿ szych.

Pro szê o po da nie in for ma cji, czy mi ni ster stwo ma mo ¿ li woœæ od dzia³y wa -
nia pra w ne go i czy od dzia ³u je na uczel nie, któ re nie ma j¹ akre dy ta cji, a po mi -
mo to kszta³ c¹ stu den tów w tej dzie dzi nie. Czy ci ab sol wen ci ma j¹
po wiê k szyæ li cz bê po nad osiem dzie siê ciu ty siê cy pseu do me dy ków, le -
cz¹ cych ma sa ¿a mi czy usta wia niem krê gów na przy k³ad pa cjen tów z cho ro -
ba mi no wo two ro wy mi, któ rym na pe w no nie po mo g¹? A jest to, we d³ug
kon sul tan ta kra jo we go w dzie dzi nie fi z jo te ra pii, pro fe so ra do k to ra ha bi li to -
wa ne go Zbi gnie wa Œli wiñ skie go, zja wi s ko nie rzad kie.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.06.09

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Nor ber ta Krajcze go

w dniu 8 ma ja 2008 r. (BPS/DSK-043-441/08) up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.
Zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol ni c twie wy ¿ -

szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) mi ni ster w³a œci wy do spraw szkol ni c twa
wy ¿ sze go spra wu je nad zór nad zgo d no œci¹ dzia³añ uczel ni z prze pi sa mi pra wa i sta tu -
tem oraz z tre œci¹ udzie lo ne go po zwo le nia na ut wo rze nie uczel ni nie pu b li cz nej, a ta k ¿e
nad pra wid ³o wo œci¹ wy dat ko wa nia œrod ków pu b li cz nych. Mo ¿e on ¿¹ daæ in for ma cji
i wy ja œ nieñ od or ga nów uczel ni oraz za ³o ¿y cie la uczel ni nie pu b li cz nej, a ta k ¿e do ko ny -
waæ kon tro li dzia ³al no œci uczel ni.

W przy pad ku po wziê cia przez Mi ni ster stwo Na u ki i Szkol ni c twa Wy ¿ sze go wia do -
mo œci o pro wa dze niu przez oso bê fi zy cz n¹ lub oso bê pra w n¹ stu diów wy ¿ szych bez wy -
ma ga ne go pra wem po zwo le nia, jest ona wzy wa na do za prze sta nia, we wska za nym
ter mi nie, pro wa dze nia stu diów. Wo bec nie za sto so wa nia siê do te go na ka zu kie ro wa ne
jest sto so w ne za wia do mie nie do pro ku ra tu ry.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
prof. Ma ria E. Or ³ow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Wal de ma ra Kras ki

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W oœ wiad cze niu z³o ¿o nym na pi¹ tym po sie dze niu Se na tu w dniu 7 lu te go

2008 r. zwró ci³em siê z pro œb¹ o wy ja œ nie nie pro ble mu zwi¹ za ne go z ure gu lo -
wa niem kwe stii spro sto wa nia œwia de c twa pra cy pra co w ni ka sa mo rz¹ do we -
go w przy pad ku, gdy na stê pu je za tar cie ka ry dys cy p li nar nej bê d¹ cej
przy czy n¹ roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy. Mo je oœ wiad cze nie zo sta ³o prze s³a -
ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej, pa ni Jo lan ty Fe dak, któ ra w swej
od po wie dzi na pi sa ³a, i¿ po dzie la mo je sta no wi s ko, je d nak zmia ny w tej spra -
wie nie le ¿¹ w ge stii jej mi ni ster stwa.

Zwra cam siê wiêc do Pa na Mi ni stra o po no w ne szcze gó³o we prze a na li zo -
wa nie tych kwe stii. Je ¿e li w mi ni ster stwie nie s¹ pro wa dzo ne pra ce zmie rza -
j¹ ce do usu niê cia lu ki pra w nej do ty cz¹ cej te go przy pad ku, wno szê
o za in te re so wa nie siê t¹ spra w¹. Bar dzo pro szê o udzie le nie kon kret nej od -
po wie dzi.

Z po wa ¿a niem
Wal de mar Kra s ka

Stanowisko

War sza wa, 13 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
up rzej mie pro szê o pro lon ga tê ter mi nu udzie le nia od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se -

na to ra RP Pa na Wal de ma ra Kra s ki z³o ¿o ne pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu
8 ma ja 2008 ro ku w spra wie ure gu lo wa nia kwe stii spro sto wa nia œwia de c twa pra cy
pra co w ni ka sa mo rz¹ do we go w przy pad ku, gdy na stê pu je za tar cie ka ry dys cy p li nar nej
bê d¹ cej przy czy n¹ roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy, z uwa gi na nie zbê d ne i wy ma ga j¹ ce
cza su uz go d nie nia w przed mio to wej spra wie.

Je d no cze œ nie pra g nê za pe w niæ Pa na Mar sza³ ka, i¿ od po wie dŸ na wy st¹ pie nie zo -
sta nie udzie lo na nie zw³o cz nie po zgro ma dze niu wszel kich nie zbê d nych in for ma cji.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Od po wie dŸ

War sza wa, 5 wrze œ nia 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 15 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-431/08)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Wal de ma ra Kra s kê pod -
czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku w spra wie ure gu lo wa nia
kwe stii spro sto wa nia œwia de c twa pra cy pra co w ni ka sa mo rz¹ do we go w przy pad ku, gdy 
na stê pu je za tar cie ka ry dys cy p li nar nej bê d¹ cej przy czy n¹ roz wi¹ za nia sto sun ku pra -
cy, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Re gu la cj¹ pra w n¹ nor mu j¹ c¹ sta tus pra w ny pra co wni ków sa mo rz¹ do wych jest
usta wa z dnia 22 mar ca 1990 ro ku o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych (t.j.: Dz. U. z 2001
ro ku Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.). Roz dzia³ 2 po wy ¿ szej re gu la cji za wie ra po sta no -
wie nia do ty cz¹ ce spraw zwi¹ za nych z na wi¹ za niem, zmia n¹ oraz roz wi¹ za niem sto -
sun ku pra cy z pra co wni kiem sa mo rz¹ do wym. Kwe stiê od po wie dzial no œci po rz¹d ko wej 
i dys cyp li nar nej pra co wni ków sa mo rz¹ do wych mia no wa nych nor mu je roz dzia³ 4 wska -
za nej usta wy. Zgo d nie z brzmie niem art. 25 ww. usta wy, w spra wach od po wie dzial no -
œci po rz¹d ko wej i dys cyp li nar nej pra co wni ków sa mo rz¹ do wych, w kwe stiach
nie u re gu lo wa nych w ni niej szej usta wie, sto su je siê od po wie d nio prze pi sy art. 34 ust. 1 
i 3, art. 36 ust. 6 i art. 37 usta wy o pra co wni kach urzê dów pañ stwo wych. Po wy ¿ sze
ode s³a nie do od po wie d nie go sto so wa nia prze pi sów usta wy z dnia 16 wrzeœ nia 1982 ro -
ku o pra co wni kach urzê dów pañ stwo wych (t.j.: Dz. U. z 2001 ro ku Nr 86, poz. 953
z póŸn. zm.) spro wa dza siê do okreœ le nia: pod staw od po wie dzial no œci po rz¹d ko wej
i dys cyp li nar nej (art. 34 ust. 1); ka ta lo gu kar dys cyp li nar nych (art. 34 ust. 4); nie za -
wis³o œci cz³on ków ko mi sji dys cyp li nar nej (art. 36 ust. 6); prze da wnie nia od po wie dzial -
no œci po rz¹d ko wej i dys cyp li nar nej oraz za tar cia ska za nia (art. 37). Do orze ka nia
w spra wach dys cyp li nar nych w³a œci we s¹ ko mi sje dys cyp li nar ne I i II in stan cji (art. 27
ust. 1 usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych). Szcze gó ³o wy tryb po stê po wa nia przed
ko mi sja mi dys cyp li nar ny mi okreœ la roz po rz¹ dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 9 lip ca
1990 ro ku w spra wie po wo ³y wa nia ko mi sji dys cyp li nar nych orze ka j¹ cych za na ru sze -
nie obo wi¹z ków przez mia no wa nych pra co wni ków sa mo rz¹ do wych i po stê po wa nia
przed ty mi ko mi sja mi (Dz. U. Nr 57, poz. 336). Od orze czeñ ko mi sji dys cyp li nar nych
II in stan cji stro nom s³u ¿y od wo ³a nie do w³a œci we go ze wzglê du na miej sce za mie sz ka -
nia ob wi nio ne go s¹ du ape la cyj ne go – s¹ du pra cy i ubez pie czeñ spo ³e cz nych (art. 27a
ust. 1 usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych). Je d n¹ z kar dys cyp li nar nych orze ka -
nych wo bec mia no wa nych pra co wni ków sa mo rz¹ do wych w ww. po stê po wa niu dys cyp -
li nar nym jest wy da le nie z pra cy w urzê dzie. Skut kiem pra wo moc ne go orze cze nia ka ry
dys cyp li nar ne go wy da le nia z pra cy w urzê dzie jest roz wi¹ za nie bez wy po wie dze nia sto -
sun ku pra cy z ob jê tym tym orze cze niem mia no wa nym pra co wni kiem sa mo rz¹ do wym
(art. 14 ust. 1 pkt 2 usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych). Po up ³y wie piê ciu lat od
up ra wo moc nie nia siê orze cze nia ko mi sji dys cyp li nar nej uka ra ny mo ¿e wy st¹ piæ o uz na -
nie za nie by ³¹ ka ry wy da le nia z pra cy w urzê dzie (art. 37 ust. 3 usta wy o pra co wni kach
urzê dów pañ stwo wych w zw. z art. 25 usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych).

Do ko nu j¹c ana li zy prze pi sów usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych za u wa ¿yæ
na le ¿y, i¿ usta wa ta w ¿a dnym ze swych po sta no wieñ nie za wie ra prze pi sów do ty -
cz¹ cych œwia de ctwa pra cy. Je dnak ¿e brak re gu la cji nor mu j¹ cych wprost ma te riê
spraw zwi¹ za nych ze œwia de ctwem pra cy nie oz na cza wy stê po wa nia lu ki w pra wie. Na -
le ¿y mieæ bo wiem na wzglê dzie za pis art. 31 ust. 1 usta wy, zgo d nie z brzmie niem któ re -
go, w kwe stiach nie u re gu lo wa nych w ni niej szej usta wie sto su je siê od po wie d nio
prze pi sy Ko dek su pra cy. Prze pis po wy ¿ szy okreœ la Ÿród ³a pra wa re gu lu j¹ ce sy tua cjê
pra w n¹ pra co wni ków sa mo rz¹ do wych oraz za kres ich sto so wa nia. Oz na cza to, i¿
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w spra wach nie u re gu lo wa nych w ww. usta wie za sto so wa nie znaj du j¹ prze pi sy Ko dek -
su pra cy. Tym sa mym, wo bec bra ku w usta wie o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych unor -
mo wañ do ty cz¹ cych œwia de ctwa pra cy, ko nie cz nym jest od wo ³a nie siê do
od po wie d nich prze pi sów Ko dek su pra cy.

Jak wy ni ka z art. 97 § 1 Ko dek su pra cy, w zwi¹z ku z roz wi¹ za niem lub wy gaœ niê -
ciem sto sun ku pra cy pra co daw ca jest obo wi¹ za ny nie zw³o cz nie wy daæ pra co wni ko wi
œwia de ctwo pra cy. Ele men ty ko nie cz ne tre œci œwia de ctwa pra cy okreœ la art. 97 § 2 Ko -
dek su pra cy, wœród któ rych wy mie nia siê „in for ma cje do ty cz¹ ce try bu roz wi¹ za nia sto -
sun ku pra cy”. Okreœ le nie try bu roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy oz na cza wska za nie
w na stêp stwie ja kich oœ wiad czeñ wo li na st¹ pi ³o roz wi¹ za nie te go sto sun ku. In for ma cje 
za mie sz czo ne w œwia de ctwie pra cy win ny byæ zgo d ne z rze czy wi sto œci¹. Mo¿ li woœæ pro -
sto wa nia œwia de ctwa pra cy prze wi du je art. 97 § 2

1
 Ko dek su pra cy. Szcze gó ³o wy tryb

pro sto wa nia œwia de ctwa pra cy okreœ la, wy da ne na pod sta wie art. 97 § 4 Ko dek su pra -
cy, roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 15 ma ja 1996 ro ku
w spra wie szcze gó ³o wej tre œci œwia de ctwa pra cy oraz spo so bu i try bu je go wy da wa nia
i pro sto wa nia (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z póŸn. zm.). Po wy ¿ sze za pi sy, z uwa gi na treœæ
art. 31 ust. 1 usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych, znaj du j¹ od po wie d nie za sto so -
wa nie do pra co wni ków sa mo rz¹ do wych. W tym miej scu is tot nym jest wska za nie, i¿
obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy Ko dek su pra cy nie prze wi du j¹ mo¿ li wo œci zmia ny kwa li fi ka cji
pra w nej fak tów i zda rzeñ ob jê tych tre œci¹ œwia de ctwa pra cy, np. zmia ny try bu roz -
wi¹ za nia sto sun ku pra cy. ¯¹ da nie spro sto wa nia œwia de ctwa pra cy w ta kim za kre sie
jest za sa dne do pie ro wte dy, gdy we w³a œci wym dla te go ty pu spraw try bie zo sta n¹
uw zglê dnio ne przez s¹d ro sz cze nia pra co wni ka w zwi¹z ku z bez pra w nym roz wi¹ za niem
sto sun ku pra cy (§ 5 ust. 3 i 4 ww. roz po rz¹ dze nia). W œwiet le po wy ¿ sze go, pro sto wa nie
tre œci œwia de ctwa pra cy do ty czy wy ³¹ cz nie przy pad ków b³ê dne go (tj. nie zgo d ne go z rze -
czy wi sto œci¹) wska za nia w nim da nych, o któ rych mo wa w art. 97 § 2 Ko dek su pra cy.
A za tem, pra co wnik, któ re mu wy da no œwia de ctwo pra cy z po da niem in for ma cji nie zgo d -
nej z rze czy wi sto œci¹, np. do ty cz¹ cej spo so bu roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy, ma pra wo
wy st¹ piæ z wnios kiem o spro sto wa nie wad li we go w tym za kre sie œwia de ctwa pra cy.

Zwa ¿e nia wy ma ga, i¿ pra co wnik sa mo rz¹ do wy mia no wa ny, w sto sun ku do któ re -
go orze czo no ka rê dys cyp li nar ne go wy da le nia z pra cy w urzê dzie mo ¿e kwe stio no waæ
ww. orze cze nie w try bie art. 27a usta wy o pra co wni kach sa mo rz¹ do wych. Orze cze nie
ww. ka ry, z chwi l¹ up ra wo moc nie nia siê, skut ku je nie zw³o cz nym roz wi¹ za niem
z pra co wni kiem ob jê tym tym orze cze niem sto sun ku pra cy. In for ma cja o roz wi¹ za niu
sto sun ku pra cy w ww. try bie znaj du je od zwier cied le nie w tre œci œwia de ctwa pra cy.

Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ œwia de ctwo pra cy jest oœ wiad cze niem wie dzy o sto sun ku pra -
cy (wy rok S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 2 czer wca 2006 r., I PK 250/05). A za tem, pro sto -
wa nie tre œci œwia de ctwa pra cy, wy da ne go w zwi¹z ku z roz wi¹ za niem sto sun ku pra cy,
po le ga j¹ ce na zmia nie zgo d ne go z rze czy wi sto œci¹ try bu roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy,
by ³o by sprze cz ne z is to t¹ œwia de ctwa pra cy. Tym sa mym oko li cz noœæ uz na nia ka ry za
nie by ³¹, co jest mo¿ li we po up ³y wie 5 lat od up ra wo moc nie nia siê orze cze nia ko mi sji
dys cyp li nar nej o wy da le niu z pra cy w urzê dzie, nie mo ¿e sta no wiæ pod sta wy do zmia ny 
tre œci œwia de ctwa pra cy w za kre sie try bu roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy. Nad mie niæ mo¿ -
na, i¿ zgo d nie ze sta no wis kiem S¹ du Naj wy ¿ sze go pre zen to wa nym w uza sa dnie niu do
wy ro ku z dnia 2 czer wca 2006 ro ku, I PK 250/05 „œwia de ctwo pra cy nie jest do ku men -
tem pra wot wór czym i ma j¹ cym zna cze nie pre ju dy cjal ne dla usta le nia ewen tual nych
przy sz³ych up ra wnieñ”.

Na mar gi ne sie za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ sto so wnie do po sta no wieñ art. 52 § 1 pkt 2 Ko -
dek su pra cy, pra co daw ca mo ¿e roz wi¹ zaæ umo wê o pra cê bez wy po wie dze nia z wi ny
pra co wni ka w ra zie po pe³ nie nia przez pra co wni ka w cza sie trwa nia umo wy o pra cê
prze stêp stwa, któ re unie mo¿ li wia dal sze za tru dnia nie go na za jmo wa nym sta no wis ku, 
je ¿e li prze stêp stwo jest oczy wi ste lub zo sta ³o stwier dzo ne pra wo moc nym wy ro kiem.
A za tem, po pe³ nie nie przez pra co wni ka prze stêp stwa stwier dzo ne go pra wo moc nym
wy ro kiem s¹ du sta no wi pod sta wê roz wi¹ za nia umo wy o pra cê bez wy po wie dze nia.
W tym miej scu is tot nym jest wska za nie, i¿ Ko deks kar ny prze wi du je in sty tu cjê za tar -
cia ska za nia. Jak sta no wi art. 106 Ko dek su kar ne go, z chwi l¹ za tar cia ska za nia uwa ¿a
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sie je za nie by ³e. Ma j¹c na wzglê dzie po wy ¿ sze pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ Ko deks pra cy w ¿a -
dnym ze swych po sta no wieñ nie sta no wi o mo¿ li wo œci pro sto wa nia œwia de ctwa pra cy
w za kre sie try bu roz wi¹ za nia umo wy o pra cê w zwi¹z ku z uz na niem za nie by ³e prze -
stêp stwa, o któ rym mo wa w art. 52 § 1 pkt 2 Ko dek su pra cy.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu

11. posiedzenie Senatu w dniu 8 maja 2008 r. 61



Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Nie po ko j¹ mnie osta t nie prze ka zy me dial ne do ty cz¹ ce sy tu a cji, ja ka ma

miej sce w do mach po mo cy spo³e cz nej w Pol sce. Brak opie ki nad pen sjo na riu -
sza mi, nie do sta te cz na li cz ba wy kwa li fi ko wa nych pra co w ni ków, fa tal ne wa -
run ki hi gie ni cz ne, drê cze nie pen sjo na riu szy, nie do ¿y wie nie, brak opie ki
me dy cz nej – ta ki ob raz DPS wi dzi my osta t nio w me diach.

Zma so wa ne kon tro le urzê dów wo je wó dz kich uja wni³y, ¿e pod o pie cz ni
tych pla có wek by li mal tre to wa ni i po ni ¿a ni. Stwier dzo no ró w nie¿ pro ble my te chni -
cz ne, brak wind dla nie pe³ no spra wnych, zbyt ma ³¹ li cz bê toa let, prze pe³ nio ne
po ko je, brak œwiet lic itp. Wie lo ma spra wa mi za jmu je siê pro ku ra tu ra, spra wy
do ty czy ³y miê dzy in ny mi kra dzie ¿y mie nia pa cjen tów. W do ku men ta cjach DPS 
jest ba ³a gan. Bra ku je pra co wni ków so cjal nych i te ra peu tów, a ci, któ rzy pra cu -
j¹, nie ma j¹ mo¿ li wo œci od by wa nia obo wi¹z ko wych szko leñ. Czê stym zja wis -
kiem jest brak do stê pu do co dzien nej pra sy i bib lio tek. Mie sz kañ cy nie ma j¹
szans na in dy wi dual n¹ pra cê z opie ku nem.

W ze sz³ym ro ku wo je wo do wie prze pro wa dzi li ogó³em trzy sta sie dem dzie -
si¹t trzy kon tro le w pod leg ³ych im DPS. To pra wie o po ³o wê mniej ni¿ dwa la ta
wcze œ niej, wte dy by ³o ich sze œ æset czter dzie œci osiem. Ten spa dek wy ni ka z nie -
wy star cza j¹ cej li cz by in spek to rów up ra w nio nych do prze pro wa dza nia ta kich
kon tro li. Jest ich nie wie le po nad dwu stu na te re nie ca ³e go kra ju, w tym sze œæ -
dzie siê ciu oœ miu nie ma pe³ nych up ra w nieñ i obe c nie uzu pe³ nia kwa li fi ka cje.

W oce nie wszy s t kich wo je wo dów do re a li za cji za dañ zwi¹ za nych z kon tro l¹
i nad zo rem po trzeb ne s¹ do dat ko we eta ty. Re sort pra cy sza cu je, ¿e po trze ba pra -
wie dwa ra zy ty lu in spek to rów co obe c nie. Ba rie r¹ w ich po zy s ki wa niu s¹ ni s kie
wy na gro dze nia i wy so kie wy ma ga nia do ty cz¹ ce wy kszta³ ce nia i sta ¿u pra cy.

Po nie wa¿ pro blem jest w moim mnie ma niu bar dzo po wa ¿ ny, pro szê
o wy ja œ nie nie, ja kie dzia³a nia zmie rza j¹ ce do uz dro wie nia sy tu a cji pa nu j¹ cej 
w DPS pro wa dzi mi ni ster stwo oraz czy pla no wa ne jest zwiê k sze nie ja ko œci
i li cz by kon tro li w DPS.

Z po wa ¿a niem
Ro man Lu dwi czuk

OdpowiedŸ

War sza wa, 11 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

W od po wie dzi na prze ka za ne za po œre d ni c twem Pa na Mar sza³ ka przy piœ mie z dnia
15 ma ja 2008 r. znak BPS/DSK-043-464/08, oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ro ma na Lu -
dwi czu ka w spra wie sy tu a cji w do mach po mo cy spo³e cz nej, up rzej mie in for mu jê, ¿e:

Fak ty cz nie, w osta t nim okre sie, w me diach po ja wia j¹ siê in for ma cje wska zu j¹ ce
na wy stê pu j¹ ce nie pra wid³o wo œci w spra wo wa niu opie ki wo bec osób star szych czy
nie pe³ no spra wnych, je d nak uja w nio ne fak ty do ty czy ³y pla có wek ca ³o do bo we go
wspar cia pro wa dzo nych w ra mach dzia ³al no œci go spo dar czej, a nie do mów po mo cy
spo ³e cz nej. Uja w nia nie ta kich fak tów jest nie zwy k le wa ¿ ne i cen ne ale na le ¿y pa miê -
taæ, ¿e obok po je dyn czych ne ga ty w nych przy pad ków na g³oœ nio nych przez me dia,
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wiê k szoœæ pla có wek dzia ³a zgo d nie z pra wem i re a li zu je swo je za da nia w spo sób pra -
wid ³o wy. Sto so wa nie w tym wy pad ku uo gól nieñ jest da le ce szkod li we, gdy¿ wy twa rza
at mo s fe rê le ku szcze gól nie wœ ród osób, któ re wy ma ga j¹ ca ³o do bo we go wspar cia.

W obe c nym sta nie pra w nym, roz ró¿ nia my dwie ka te go rie pla có wek ca ³o do bo we go
wspar cia dla osób nie zdol nych do sa mo dziel nej eg zy sten cji:

— do my po mo cy spo ³e cz nej, fun kcjo nu j¹ ce w sy s te mie po mo cy spo ³e cz nej
pro wa dzo ne przez sa mo rz¹ dy te ry to rial ne lub na ich zle ce nie przez in ne pod mio ty nie -
pub li cz ne. Wszy s t kie fun kcjo nu j¹ ce do my po mo cy spo ³e cz nej (811 do mów, w któ rych
prze by wa 82 ty si¹ ce osób) le gi ty mu j¹ siê wy da nym przez w³a œci we go wo je wo dê ze zwo -
le niem na pro wa dze nie do mu (sta ³ym lub wa run ko wym wy da nym do mo men tu za koñ -
cze nia pro gra mu na praw cze go w za kre sie osi¹ ga nia wy ma ga nych stan dar dów);

— pla ców ki ca ³o do bo we go wspar cia dzia ³a j¹ ce w opar ciu o prze pi sy o dzia ³al no -
œci go spo dar czej, któ re fun kcjo nu j¹ po za sy s te mem po mo cy spo ³e cz nej. Pla ców ki te
pro wa dzo ne przez oso by pry wat ne, fun kcjo nu j¹ na za sa dach wol no ryn ko wych, a wiêc
oso ba lub ro dzi na za wie ra z pod mio tem pro wa dz¹ cym dwu stron n¹ umo wê
cywilno-prawn¹ na za pe wnie nie okreœ lo nych us ³ug.

Po nie wa¿ w tych pla ców kach ju¿ wcze œ niej do cho dzi ³o do ³a ma nia praw osób
w nich prze by wa j¹ cych, Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej wy st¹ pi ³o w 2003 ro -
ku z ini cja ty w¹ usta wo daw cz¹, któ ra wpro wa dzi ³a prze pi sy (usta w¹ z dnia 12 mar ca
2004 r.) na k³a da j¹ ce na nie obo wi¹ zek ubie ga nia siê o ze zwo le nie na pro wa dze nie wy -
da wa ne przez wo je wo dê, a w kon sek wen cji wpis do re je stru pla có wek fun kcjo nu j¹ cych 
zgo d nie ze stan dar da mi. Nie ste ty w dal szym ci¹ gu wie le z nich fun kcjo nu je bez ze zwo -
le nia, a nie œwia do me obo wi¹ zu j¹ cych pro ce dur ro dzi ny umie sz cza j¹ w fun kcjo nu -
j¹ cych nie le gal nie pla ców kach swoich blis kich, nie zda j¹c so bie spra wy, i¿ mo g¹
na ra ziæ swoich blis kich na niepo ¿¹ da ne zda rze nia. S³u¿ by wo je wo dy w przy pad ku po -
wziê cia in for ma cji o dzia ³a j¹ cej nie le gal nie pla ców ce po de jmu j¹ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce
do uka ra nia w³a œci cie la ka r¹ pie niê¿ n¹ w wy so ko œci 10 tys. z³o tych je œ li nie po sia da
wy ma ga ne go ze zwo le nia i zob li gu j¹ go do na tych mia sto we go przy st¹ pie nia do pro ce su
re je stra cji. Wy stê po wa ³y ró w nie¿ przy pad ki, w któ rych s³u¿ by wo je wo dy zmu szo ne zo -
sta ³y do po wia do mie nia pro ku ra tu ry, gdy uja wnia no przy pad ki ³a ma nia praw osób
prze by wa j¹ cych w pla ców ce.

W chwi li obe c nej je dy nie 85 pry wat nych pla có wek le gi ty mu je siê wy da nym przez
w³a œci we go wo je wo dê ze zwo le niem na pro wa dze nie ta kiej dzia ³al no œci. Wo je wo da wy -
da je ze zwo le nie je dy nie po spe³ nie niu przez pod miot pro wa dz¹ cy okreœ lo nych w usta -
wie wa run ków, a wiêc – stan dar dów i przed ³o ¿e niu w tym wnios ku wy ma ga nych
do ku men tów o pro wa dze nie pla ców ki. Pla ców ki te ana lo gi cz nie jak do my po mo cy spo -
³e cz nej s¹ kon tro lo wa ne przez in spek to rów za jmu j¹ cych siê w imie niu wo je wo dy kon -
tro l¹ i nad zo rem nad ja ko œci¹ us ³ug w po mo cy spo ³e cz nej.

Uja wnio ne przy pad ki ³a ma nia praw osób prze by wa j¹ cych w pry wat nych pla ców kach 
sk³o ni ³a mnie do wy sto so wa nia ape lu do wo je wo dów o wzmo ¿e nie kon tro li i nad zo ru za -
ró wno w do mach po mo cy spo ³e cz nej jak i pla ców kach ca ³o do bo we go wspar cia.

Dzia ³a nia pod jê te przez wo je wo dów ma j¹ prze ciw dzia ³aæ po do b nym sy tua cjom
w przy sz³o œci. Z uzy s ka nych ze stro ny Wo je wo dów in for ma cji wy ni ka, ¿e nie tyl ko
w kon sek wen cji tych nie przy jem nych zda rzeñ, ale ró w nie¿ wcze œ niej po de jmo wa li oni
kro ki, któ re mia ³y na ce lu eli mi no wa nie przy pad ków nie le gal nej dzia ³al no œci pla có wek
ca ³o do bo we go wspar cia dla osób star szych czy nie pe³ no spra wnych dzia ³a j¹ cych na
pod sta wie prze pi sów o pro wa dze niu dzia ³al no œci go spo dar czej i pro wa dzi li sy s te ma ty cz -
ne dzia ³a nia nadzorczo-kontrolne.

Je dnak w efek cie uja wnia nych fak tów wy stê pu j¹ cych w pry wat nych pla ców kach
zin ten sy fi ko wa ne zo sta ³y dzia ³a nia kon trol ne. W ce lu za po bie ¿e nia ta kim sy tua cjom
w przy sz³o œci, or ga ni zo wa no spot ka nia z udzia ³em m.in. przed sta wi cie li Wy dzia ³ów Po -
li ty ki Spo ³e cz nej, Po li cji, Pro ku ra tu ry, po œwiê co ne szcze gó ³o we mu omó wie niu przed -
mio to wej pro ble ma ty ki. Ich efek tem by ³o usta le nie kie run ku dzia ³añ oraz za sad
wspó³ pra cy po miê dzy po szcze gól ny mi s³u¿ ba mi, stra ¿a mi i in spek cja mi, szcze gól nie
w za kre sie wy mia ny in for ma cji do ty cz¹ cych pry wat nych pla có wek. Wy dzia ³y na bie -
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¿¹ co kon tak tu j¹ siê z urzê da mi gmin i oœ rod ka mi po mo cy spo ³e cz nej w ce lu ak tua li zo -
wa nia in for ma cji o ca ³o do bo wych pla ców kach.

W ra mach tych dzia³añ wzmoc nie nie kon tro li i nad zo ru roz sze rzo no ró w nie¿ w od -
nie sie niu do do mów po mo cy spo ³e cz nej pro wa dzo nych przez sa mo rz¹ dy te ry to rial ne,
aby wy e li mi no waæ ewen tu al ne za gro ¿e nia nie po ¿¹ da nych zda rzeñ w przy sz³o œci.
W mo jej opi nii s³u¿ by w spo sób pra wid ³o wy re a li zu j¹ na ³o ¿o ne na nie obo wi¹z ki nad zo -
ru i kon tro li, je dnak z ¿y cia spo ³e cz ne go nie da siê ca³ ko wi cie wy e li mi no waæ nie u czci -
wo œci i zwyk ³ej po d³o œci. Nie mniej te mat ten jest nie zwy k le wa ¿ ny i jest przed mio tem
tro s ki or ga ni za to rów sy s te mu po mo cy spo ³e cz nej, aby sku te cz nie eli mi no waæ wy stê -
po wa nie ich w przy sz³o œci.

Nie mniej is tot ne jest dal sze zwiê k sze nie sku te cz no œci i efek ty wno œci nad zo ru
i kon tro li spra wo wa ne go przez wo je wo dê. Wy stê pu j¹ ce obe c nie bra ki kad ro we, o któ -
rych wspo mi na Pan Se n a tor wy ni ka j¹ z bar dzo nis kie go po zio mu wy na gra dza nia ad mi -
ni stra cji rz¹ do wej i wy so kiej fluk tua cji kad ry. Z uwa gi na bra ki kad ro we, za sa dnym
jest wpro wa dze nie ilo œcio wych stan dar dów za trud nie nia s³u¿b nad zor czych. Ze sta ty -
styk wy ni ka, ¿e na stê pu je suk ce sy wny wzrost ilo œci je dno stek pod le ga j¹ cych kon tro li
i nad zo ro wi, co w efek cie po wo du je po gor sze nie i tak trud nej sy tua cji kad ro wej. In -
spek to rzy kon tro lu j¹ cy do my po mo cy spo³e cz nej, pla ców ki opie ki ca ³o do bo wej oraz ca -
³o do bo we pla ców ki opiekuñczo-wychowawcze, wy ko nu j¹ ró w nie¿ kon tro le w in nych
je dno stkach or ga ni za cyj nych po mo cy spo ³e cz nej (re gio nal ny oœ ro dek po li ty ki spo ³e cz -
nej, po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie, oœ rod ki po mo cy spo ³e cz nej, oœ rod ki wspar cia,
oœ rod ki in ter wen cji kry zy so wej) oraz re a li zu j¹ sze reg in nych, po za kon trol nych za dañ,
wy ni ka j¹ cych z dzia ³al no œci wy dzia ³u po li ty ki spo ³e cz nej. Z wy ¿ ej wy mie nio nych wzglê -
dów, za sa dnym by ³o by, aby in spek to rzy ds. nad zo ru by li wy spe cja li zo wa ni do kon tro li
po szcze gól nych ro dza jów je dno stek (od dziel ne ze spo ³y) oraz by nie re a li zo wa li in nych
za dañ, któ re w du ¿ej mie rze ogra ni cza j¹ ich efek ty wnoœæ kontrolno-nadzorcz¹. Na
sfor mu ³o wa nie ta kie go wnios ku po zwa la nie tyl ko prak ty ka kon trol na, ale tak ¿e za pi sy 
dot. kwa li fi ka cji osób za tru dnia nych do wy ko ny wa nia za dañ z za kre su po mo cy spo ³e -
cz nej, za war te w prze pi sach roz po rz¹ dze nia w spra wie nad zo ru i kon tro li w po mo cy
spo ³e cz nej.

Po nad to w re sor cie pod jê te zo sta³y pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po mo cy spo ³e cz -
nej, w któ rej pla nu je siê za wrzeæ bar dziej re stryk cyj ne roz wi¹ za nia pra w ne dla osób pro -
wa dz¹ cych nie le gal nie te go ty pu dzia ³al noœæ, u sz czel nia j¹ ce sy s tem, ma j¹ ce eli mi no waæ
przy pad ki pro wa dze nia ta kiej nie le gal nej dzia ³al no œci do po zio mu ze ro we go.

MINISTER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
W ubieg³ym ro ku bar dzo du ¿o mó wi ³o siê o eme ry tu rach dla na u czy cie li.

Dziê ki no we li za cji usta wy ma j¹ oni pra wo do prze cho dze nia na wcze œ niej sze
eme ry tu ry po prze pra co wa niu dwu dzie stu lat. Nie w¹t pli wie jest to za s³u ¿o na 
gru pa za wo do wa, a ich pra ca wy ma ga ³a ta kich roz wi¹ zañ usta wo wych.

Je d na k ¿e pra g nê zwró ciæ uwa gê na gru pê lu dzi, któ rych ca³ ko wi cie po mi -
niê to, a ich obo wi¹z ki, pra ca, ja k¹ wy ko nu j¹, nie mniej, a s¹ dzê, ¿e na wet du ¿o
bar dziej na ra ¿a ich na po wa ¿ ny u sz czer bek na zdro wiu psy chi cz nym i fi zy cz -
nym. Wy ma ga to jak naj szyb sze go wpro wa dze nia roz wi¹ zañ le gi s la cyj nych.
Mam na my œ li pe da go gów i te ra peu tów pra cu j¹ cych bez po œre d nio z oso ba mi
upo œ le dzo ny mi i z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, szcze gól nie w oœ rod kach pó³ sta -
cjo nar nych i sta cjo nar nych, nie bê d¹ cych pla ców ka mi edu ka cyj ny mi.

W wie lu kra jach Unii Eu ro pej skiej ta gru pa lu dzi jest trak to wa na szcze -
gól nie. Ma j¹ oni wy so kie za rob ki, pra wo, w nie któ rych kra jach jest to na wet
przy mus, do tak zwa ne go wol ne go ro ku, czy li p³at nej ro cz nej prze rwy w pra -
cy w przy pad ku prze mê cze nia fi zy cz ne go lub psy chi cz ne go, skró co ny czas
pra cy, przy mu so we spo t ka nia z psy cho lo giem i su per wi zo rem, i oczy wi œ cie
prze cho dz¹ na wcze œ niej sze eme ry tu ry.

Z mo ich ob ser wa cji te go œro do wi s ka wy ni ka, ¿e pra cu j¹ oni czê sto w bar -
dzo trud nych wa run kach. Ma j¹ sko ñ czo ne stu dia pe da go gi cz ne, nie rzad ko
z kil ko ma spe cja li za cja mi, pra cu j¹ po osiem go dzin dzien nie, ma j¹c usta wo -
we pra wo do ur lo pu jak ka ¿ dy in ny pra co w nik, pra wie ni g dy nie otrzy mu j¹
po mo cy w po sta ci kon sul ta cji z psy cho lo giem czy su per wi zo rem; czê sto bra -
ku je tych spe cja li stów na wet dla pod o pie cz nych.

Nie mu szê chy ba ni ko go prze ko ny waæ, jak trud na jest pra ca z oso ba mi
z g³ê bo kim upo œ le dze niem, szcze gól nie gdy jest wy ko ny wa na w wy mia rze
pe³ ne go eta tu, czy li przez osiem go dzin dzien nie. S¹ to nie tyl ko za jê cia wy -
cho waw cze, edu ka cyj ne czy uspo³e cz nia j¹ ce, ale te¿ pie lê g na cyj ne. Do dat ko -
wo czê sto ob ci¹ ¿e ni s¹ oni wspie ra niem ro dzin tych nie pe³ no spra wnych,
ucze st ni cz¹ w roz wi¹ zy wa niu ich pro ble mów, czê sto po go dzi nach pra cy, co
nie w¹t pli wie jest do dat ko wym ob ci¹ ¿e niem psy chi cz nym. Wiê k sza cze œæ
tych pra co w ni ków ju¿ po trzech, piê ciu la tach pra cy ma po wa ¿ ne pro ble my
z krê go s³u pem, wy ni ka j¹ ce z dŸ wi ga nia czy no sze nia na rê kach swo ich czê -
sto do ros ³ych pod o pie cz nych.

Za rob ki tych osób w pla ców kach s¹ oczy wi œ cie bar dzo ró¿ ne, ale w moim
mie œcie s¹ to kwo ty mak sy mal nie rzê du 1 ty si¹ ca 200 z³, ta ka jest œre d nia
p³a ca pra co w ni ków ze œro do wi s ko wych do mów sa mo po mo cy.

Wy pa le nie za wo do we oraz od cho dze nie z pra cy zda rza siê w tej gru pie
co raz czê œciej. Czê sto pro wa dzi to nie ste ty do sy tu a cji, w któ rej za tru d nia siê
oso by bez kwa li fi ka cji, za pe³ nia j¹c w ten spo sób wa ka ty.

Mo je oba wy po par te s¹ do dat ko wo do œwiad cze nia mi in nych kra jów, ta -
kich jak An glia, Ir lan dia, Da nia, Nie m cy, gdzie przed sta wi cie le tych grup za -
wo do wych s¹ naj bar dziej po szu ki wa ni i pra co w ni ków zdo by wa siê, ro bi¹c
na bo ry w in nych kra jach, miê dzy in ny mi w Pol sce.

W Pol sce w osta t nim dzie siê cio le ciu po wsta³o bar dzo du ¿o pla có wek opie kuñ -
czo -wy cho waw czych dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi. Jest to ten den cja
ro s n¹ ca ze wzglê du na po trze by. Na le ¿a ³o by wiêc za wcza su za dbaæ o lo sy wy -
kwa li fi ko wa nej kad ry, a co za tym idzie, wy so kich stan dar dów pla có wek.

Zwra cam siê wiêc z pro œb¹ o udzie le nie mi in for ma cji, co rz¹d i mi ni ster stwo
za mie rza j¹ zro biæ dla tych pe da go gów i te ra peu tów w spra wie pra wa do wcze œ -
niej szej eme ry tu ry oraz w spra wie ewen tu al ne go przy go to wa nia dla tej gru py
usta wy o przy wi le jach w po sta ci na przy k³ad tak zwa ne go wol ne go ro ku, skró -
co ne go cza su pra cy, przy mu so wych, cy k li cz nych spo t kañ z psy cho lo giem.

Z po wa ¿a niem
Ro man Lu dwi czuk
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Od po wie dŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem se na to ra Ro ma na Lu dwi cza ka. z³o ¿o nym pod czas

11. po sie dze nia Se na tu RP, prze ka za nym przy piœ mie z dnia 15 ma ja 2008 r. br. (znak:
BPS/DSK-043-464/08, BM-I-0702-36-BB/08) w „spra wie do wcze œ niej szej eme ry tu ry 
dla pe da go gów i te ra peu tów z pla có wek opie ku ñczo-wy cho waw czych oraz w spra wie
przy go to wa nia usta wy o przy wi le jach dla tej gru py pra co wni ków”, up rzej mie przed sta -
wiam, co na stê pu je.

W wy ni ku re for my sy s te mu ubez pie czeñ spo³e cz nych, zgo d nie z re gu la cja mi za war -
ty mi w usta wie z dnia 17 gru d nia 1998 r. o eme ry tu rach i re n tach z Fun du szu Ubez -
pie czeñ Spo ³e cz nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z póŸn. zm.), ule ga stop nio wej
li k wi da cji mo ¿ li woœæ wcze œ niej sze go prze jœ cia na eme ry tu rê. W po wsze ch nym sy s te -
mie eme ry tal nym przy jê to za ³o ¿e nie, i¿ up ra w nie nia eme ry tal ne wszy s t kich ubez pie -
czo nych, któ rzy p³a ci li ta k¹ sa m¹ sk³ad kê, bê d¹ ta kie sa me. Pra wo do eme ry tu ry zaœ
bê dzie przy s³u gi waæ je dy nie po uko ñ cze niu pod sta wo we go wie ku eme ry tal ne go, któ ry
dla ko biet wy no si 60 lat, a dla mê ¿ czyzn 65 lat.

Ogra ni cze nie mo ¿ li wo œci wcze œ niej sze go prze cho dze nia na eme ry tu rê jest uza sa d -
nio ne za ró w no ze wzglê dów de mo gra fi cz nych jak i eko no mi cz nych. Wzra sta j¹ ce od
wie lu lat œre d nie trwa nie ¿y cia po wo du je, ¿e wy d³u ¿a siê okres po bie ra nia eme ry tur.
Po wo du je to sta ³e zwiê k sza nie siê wy dat ków na eme ry tu ry i re n ty przy za cho wa niu ta -
kie go sa me go, wy ma ga ne go do otrzy ma nia œwiad cze nia, sta ¿u ubez pie cze nio we go oraz 
ta kiej sa mej wy so ko œci sk³ad ki. W wy ni ku te go pro por cja p³a co nych sk³a dek do otrzy -
my wa nych œwiad czeñ sta le zmniej sza siê.

Od sied miu lal w Pol sce wy stê pu je uby tek rze czy wi sty lu d no œci. Wsku tek ni s kie go
przy ro stu na tu ral ne go oraz ujem ne go sal da mi gra cji za gra ni cz nych li cz ba lu d no œci
Pol ski zmniej sza siê. Zja wi s ku te mu to wa rzy szy nie ko rzy st na zmia na struk tu ry de mo -
gra fi cz nej na sze go spo³e cze ñ stwa. Trwa j¹ ce mu od kil ku na stu lat spad ko wi dziet no œci
to wa rzy szy wy d³u ¿a nie siê trwa nia ¿y cia Po la ków. Ma le j¹ ca dziet noœæ i wzra sta j¹ ca
d³u goœæ ¿y cia po wo du j¹ sta rze nie siê na szej lu d no œci. Na stê pu je po gor sze nie siê re la cji 
po miê dzy li cz b¹ osób w wie ku po pro duk cyj nym i li cz b¹ osób w wie ku pro duk cyj nym.
Wska Ÿ nik ten, zwa ny wspó³ czyn ni kiem ob ci¹ ¿e nia de mo gra fi cz ne go, wzro œ nie z 24
osób w wie ku po pro duk cyj nym przy pa da j¹ cych na 100 osób w wie ku pro duk cyj nym
w 2004 r. do 51 osób w 2050 r.

W obe c nej sy tu a cji de mo gra fi cz nej ko nie cz ne jest wiêc zwiê k sze nie li cz by osób pra -
cu j¹ cych w wie ku star szym. S³u ¿yæ ma te mu przy go to wa ny przez re sort pra cy i po li ty ki 
spo³e cz nej i przed sta wio ny do pu b li cz nej dys ku sji pro gram „Solidarnoœæ po ko leñ –
dzia ³a nia dla zwiê k sze nia ak ty w no œci za wo do wej osób po 50-tym ro ku ¿y cia”, ale ró w -
nie¿ kon se k wen t ne zre a li zo wa nie ce lu re for my eme ry tal nej, tj. li k wi da cja obo wi¹ zu -
j¹ cych do tej po ry przy wi le jów eme ry tal nych.

Lik wi da cja mo¿ li wo œci wcze œ niej sze go prze cho dze nia na eme ry tu rê przez nie któ re
gru py za wo do we uza sa dnio na jest tak ¿e fak tem, ¿e wpro wa dzo ne w 1983 r. prze pi sy
re gu lu j¹ ce te kwe stie (roz po rz¹ dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 7 lu te go 1983 r. w spra -
wie wie ku eme ry tal ne go pra co wni ków za trud nio nych w szcze gól nych wa run kach lub
w szcze gól nym cha rak te rze – Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z póŸn. zm.) po up ³y wie po -
nad dwu dzie stu piê ciu lat, wo bec szyb kie go roz wo ju te chno lo gii, w wi elu przy pad kach
sta ³y siê nie ak tu al ne i ana chro ni cz ne. Roz wój cy wi li za cyj ny i go spo dar czy w wie lu
dzie dzi nach zmie ni³ w spo sób za sa dni czy wa run ki pra cy, po wo du j¹c w kon sek wen cji,
¿e ut wo rzo ne przed po nad dwu dzie stu piê ciu la ty wy ka zy prac w szcze gól nych wa run -
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kach lub szcze gól nym cha rak te rze w wie lu przy pad kach s¹ nie a dek wat ne do obe c nych 
wa run ków i cha rak te ru prac.

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e zmia ny w mo ¿ li wo œci wcze œ niej sze go za ko ñ cze nia ak ty w no œci
za wo do wej wpro wa dza ne s¹ stop nio wo i s¹ uza le ¿ nio ne od wie ku ubez pie czo ne go oraz
sta ¿u pra cy. Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym sta nem pra w nym oso by uro dzo ne przed dniem
1 sty cz nia 1949 r. mo g¹ prze cho dziæ na wcze œ niej sze eme ry tu ry we d³ug za sad obo -
wi¹ zu j¹ cych przed dniem 1 sty cz nia 1999 r. okre œ lo nych prze pi sa mi roz dzia³u 2
w dzia le II usta wy o eme ry tu rach i re n tach z FUS.

Ubez pie cze ni uro dze ni na to miast po dniu 31 gru d nia 1948 r., a przed dniem 1 sty -
cz nia 1969 r., mo g¹ sko rzy staæ z pra wa do wcze œ niej szej eme ry tu ry, je œ li do ko ñ ca
2008 r. spe³ ni¹ okre œ lo ne wa run ki do ty cz¹ ce wie ku i sta ¿u pra cy oraz nie pod pi sa li
umo wy z ot war tym fun du szem eme ry tal nym (OFE) lub z³o ¿y li wnio sek o prze ka za nie
œrod ków zgro ma dzo nych w OFE na do cho dy bu d¿ e tu pa ñ stwa za po œre d ni c twem ZUS.
Po tej da cie wcze œ niej sze za ko ñ cze nie ak ty w no œci za wo do wej bê dzie mo ¿ li we je dy nie
zgo d nie z za sa da mi okre œ lo ny mi w art. 184 usta wy o eme ry tu rach i re n tach z FUS oraz
w przy pad ku gór ni ków.

Je œ li cho dzi o na u czy cie li, to do dat ko w¹ mo ¿ li woœæ prze jœ cia na wcze œ niej sz¹ eme -
ry tu rê da je im art. 88 ust. 2a usta wy z dnia 26 sty cz nia 1982 r. – Kar ta Na u czy cie la
(Dz. U. z 2006 r. Nr 9, poz. 674 z póŸn. zm.). Zgo d nie z t¹ re gu la cj¹ na u czy cie le uro dze -
ni po dniu 31 gru d nia 1948 r., a przed dniem 1 sty cz nia 1969 r. bê d¹ mo g li prze jœæ na
eme ry tu rê, bez wzglê du na wiek, je ¿e li:

1) spe³ ni li wa run ki do uzy s ka nia pra wa do eme ry tu ry, okre œ lo ne w ust. 1 art. 88 Kar --
ty Na u czy cie la (do ty cz¹ ce sta ¿u ogól ne go i sta ¿u pra cy w szcze gól nym cha rak te rze) 
w ci¹ gu dzie siê ciu lat od dnia we jœ cia w ¿y cie usta wy o eme ry tu rach i re n tach z FUS 
(tj. do dnia 31 gru d nia 2008 r.), z wy j¹t kiem roz wi¹ za nia sto sun ku pra cy, oraz

2) nie przy st¹ pi li do ot war te go fun du szu eme ry tal ne go al bo z³o ¿y li wnio sek o prze ka za --
nie œrod ków zgro ma dzo nych na ra chun ku w ot war tym fun du szu eme ry tal nym, za
po œre d ni c twem Za k³a du Ubez pie czeñ Spo³e cz nych, na do cho dy bu d¿ e tu pa ñ stwa.

Na le ¿y je d nak pod kre œ liæ, ¿e tej gru pie za wo do wej, zgo d nie z przy go to wa nym przez
Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo³e cz nej pro jek tem usta wy o eme ry tu rach po mo sto -
wych, nie bê dzie przy s³u gi wa ³o pra wo do eme ry tu ry po mo sto wej – œwiad cze nia eme ry -
tal ne go prze wi dzia ne go dla osób uro dzo nych w la tach 1949-1968, wy ko nu j¹ cych
pra cê w szcze gól nych wa run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze.

Pra ca wy ko ny wa na przez na u czy cie li nie zo sta ³a bo wiem uz na na za pra cê, któ ra
spe³ nia ³a by przy jê te w pro jek cie usta wy kry te ria pra cy w szcze gól nych wa run kach, ani 
te¿ pra cy o szcze gól nym cha rak te rze. Na le ¿y przy tym za zna czyæ, ¿e wy ka zy prac
w szcze gól nych wa run kach i o szcze gól nym cha rak te rze sta no wi¹ cych za ³¹ cz ni ki do
pro jek to wa nej usta wy zo sta ³y op ra co wa ne nie przez urzê dni ków, lecz przez eks per tów
me dy cy ny pra cy. W swoich pra cach eks per ci ci kie ro wa li siê wy ³¹ cz nie kry te ria mi me -
dy cz ny mi oraz kry te ria mi wcho dz¹ cy mi w za kres ochro ny pra cy. Ko mi sja Eks per tów
Me dy cy ny Pra cy nie stwo rzy ³a wy ka zu sta no wisk pra cy, po nie wa¿ pra co wni cy wy ko -
nu j¹ cy ta ki sam za wód w ró¿ nych za k³a dach pra cy mo g¹ wy ko ny waæ pra ce o ró¿ nej in -
ten sy wno œci i w ró¿ nych wa run kach œro do wis ka. Z te go po wo du do tych cza so wa
me to do lo gia okreœ la nia za wo du lub sta no wis ka pra cy nie sta no wi ³a pod sta wy za li cze -
nia okreœ lo ne go ro dza ju pra cy do prac w szcze gól nych wa run kach lub o szcze gól nym
cha rak te rze. Stwo rzo ne zo sta ³y wy ka zy ro dza jów prac wraz z opi sem wa run ków pra cy.
Okreœ lo ne zo sta ³y kry te ria kwa li fi ka cji ro dza jów prac ja ko prac wy ko ny wa nych
w szcze gól nych wa run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze.

Zgo d nie z op ra co wa ny mi we d³ug po wy ¿ szych za sad wy ka za mi, pra ce wy ko ny wa ne
przez na u czy cie li (w tym ró w nie¿ te wy ko ny wa ne w ra mach szkol ni ctwa spe c jal ne go)
nie zo sta ³y uz na ne za pra ce w szcze gól nych wa run kach lub o szcze gól nym cha rak te -
rze. Za ta ki ro dza j prac nie zo sta ³a uz na na ró w nie¿ ja ka kol wiek in na pra ca zwi¹ za na
z opie k¹ lub wy cho wa niem, w tym w szcze gól no œci, po de jmo wa na w sto sun ku do osób
upo œle dzo nych i z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi.

Bior¹c pod uwa gê wy ¿ ej opi sa ne wzglê dy, na le ¿y uz naæ za nie u za sa d nio ne wpro wa -
dza nie no we go roz wi¹ za nia le gi s la cyj ne go, któ re da wa³o by mo ¿ li woœæ na by cia pra wa
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do wcze œ niej szej eme ry tu ry dla pe da go gów i te ra peu tów pla có wek opie ku ñczo-wy cho -
waw czych pra cu j¹ cych z oso ba mi upo œ le dzo ny mi i z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, któ -
rych pra ca nie jest ob jê ta prze pi sa mi Kar ty Na u czy cie la.

Oso by, któ re wy ko nu j¹ te go ro dza ju pra cê mo g¹ wiêc na byæ pra wo do wcze œ niej szej 
eme ry tu ry na pod sta wie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów, tj. na pod sta wie art. 29 usta wy
o eme ry tu rach i re n tach z FUS, je ¿e li s¹ uro dzo ne przed dniem 1 sty cz nia 1949 r., al bo
te¿ na pod sta wie art. 46 usta wy o eme ry tu rach i re n tach z FUS, je œ li uro dzi³ y siê w la -
tach 1949–1968.

Prze cho dz¹c z ko lei do dru giej kwe stii, tj. po trze by przy go to wa nia usta wy o przy wi le -
jach dla pe da go gów i te ra peu tów pla có wek opie ku ñczo-wy cho waw czych, nie bê d¹ cych
pla ców ka mi edu ka cyj ny mi, pra g nê wska zaæ, ¿e obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy Ko dek su pra cy
prze wi du j¹ roz wi¹ za nia za pe w nia j¹ ce ela sty cz noœæ w za trud nie niu pra co w ni ków. Dla te go
te¿ two rze nie szcze gól ne go ak tu pra w ne go skie ro wa ne go do tej gru py osób jest nie ce lo we.
Dziê ki tym prze pi som stro ny umo wy o pra cê mo g¹ uk szta³ to waæ sto su nek pra cy w spo -
sób, któ ry bê dzie od po wia da³ ro dza jo wi pra cy. Do ta kich roz wi¹ zañ na le ¿y m.in. mo ¿ li -
woœæ za trud nie nia pra co w ni ka w nie pe³ nym wy mia rze cza su pra cy, gdzie stro ny mo g¹
de cy do waæ, ¿e pra ca bê dzie wy ko ny wa na na czê œæ eta tu. Nie mu si to oz na czaæ ob ni ¿ e nia
wy na gro dze nia, gdy¿ przy za strze ¿e niu re a li za cji prze pi sów okre œ la j¹ cych mi ni mal n¹ wy -
so koœæ wy na gro dze nia za pra cê, stro ny mo g¹ sa mo dziel nie uz go d niæ otrzy my wa n¹ przez
pra co w ni ka wy so koœæ wy na gro dze nia.

Na to miast na pod sta wie art. 1511 Ko dek su pra cy, pra ca w go dzi nach nad li cz bo -
wych po wo du je ko nie cz noœæ wy p³a ca nia pra co w ni ko wi, op rócz nor mal ne go wy na gro -
dze nia, do dat ku za pra cê w go dzi nach nad li cz bo wych. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e nie
sto su j¹c po wy ¿ szych re gu la cji do ty cz¹ cych pra cy nad li cz bo wej pra co daw ca na ra ¿a siê
na ka rê grzy w ny z ty tu³u wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra co w ni ka.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
z up. Ag nie sz ka Ch³oñ-Domiñczak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Wal ka z ra kiem we wszy s t kich kra jach œwia ta za czy na sta no wiæ prio ry tet.
Da ne epi de mio lo gi cz ne mó wi¹ wy ra Ÿ nie, ¿e za 20 lat na st¹ pi po dwo je nie

li cz by no wych za cho ro wañ na no wo two ry. Dziœ co ro ku stwier dza siê na
œwie cie po nad 11 mi lio nów no wych za cho ro wañ na ra ka i 6 mi lio nów zgo nów 
z je go po wo du. W Pol sce ka ¿ de go ro ku stwier dza siê po nad 130 ty siê cy no -
wych za cho ro wañ, przy czym umie ra po nad 85 ty siê cy cho rych.

W Pol sce sy tu a cja wy gl¹ da bar dzo Ÿle. Bra ku je le ka rzy, sprzê tu i no wo -
cze s nych le ków. Do te go ma my je den z naj wy ¿ szych wska Ÿ ni ków za cho ro -
wal no œci w Eu ro pie. Je sz cze do nie da w na na no wo two ry za pa da³o u nas
ro cz nie 100 ty siê cy lu dzi, te raz jest ich o oko ³o 20 ty siê cy wiê cej.

W ca ³ym kra ju bra ku je apa ra tów do ra dio te ra pii. Stan dar dy Œwia to wej
Or ga ni za cji Zdro wia mó wi¹, ¿e je d no urz¹ dze nie po win no ob s³u gi waæ nie
wiê cej ni¿ 300 ty siê cy mie sz ka ñ ców, a w Pol sce pra cu je dla oko ³o pó³ mi lio na
lu dzi. Zde cy do wa nie za ma ³o jest w Pol sce wy kwa li fi ko wa nych on ko lo gów,
szcze gól nie pro fe so rów on ko lo gii. 

NFZ prze zna cza za ma ³o œrod ków fi nan so wych na on ko lo giê, a szcze gól -
nie na jej pro fi lak ty kê oraz no wo cze s ne me to dy le cze nia. We d³ug le ka rzy wy -
ce na pro ce dur dia gno sty cz no -le cz ni czych jest wy ra Ÿ nie za ni ¿ o na.

Pro szê wiêc Pa ni¹ Mi ni ster o od po wie dŸ, ja kie kro ki s¹ czy nio ne lub pla -
no wa ne w ce lu uz dro wie nia sy tu a cji on ko lo gii w Pol sce, zmniej sze nia li cz by
za cho ro wal no œci, zwiê k sze nia œrod ków na le cze nie i pro fi lak ty kê oraz zwiê k -
sze nia li cz by le ka rzy spe cja li stów.

Z po wa ¿a niem
Ro man Lu dwi czuk

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.09

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka, prze s³a ne przy 

piœ mie Pa na Mar sza³ ka znak: BPS/DSK-043-461/08, na te mat pla no wa nych dzia³añ,
ma j¹ cych na ce lu uz dro wie nie sy tu a cji w on ko lo gii w Pol sce, up rzej mie pro szê o przy -
jê cie na stê pu j¹ cych in for ma cji.

Za ga dnie nia zwi¹ za ne z fun kcjo no wa niem on ko lo gi cz nej opie ki s¹ ob sza rem szcze -
gól ne go za in te re so wa nia Mi ni ster stwa Zdro wia. Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, 1 sty cz nia
2006 r. Mi ni ster stwo Zdro wia roz po czê³o wdra ¿a nie Na ro do we go pro gra mu zwal cza nia
cho rób no wo two ro wych, któ re go re a li za cja prze bie ga w opar ciu o re gu la cje pra w ne, za -
war te w przy jê tej przez Sejm w ro ku 2005 usta wie z dnia 1 lip ca 2005 r. o usta no wie niu
pro gra mu wie lo let nie go Na ro do wy pro gram zwal cza nia cho rób no wo two ro wych
(Dz. U. nr 143, poz. 1200 z póŸn. zm.).

We jœ cie w ¿y cie usta wy da je gwa ran cjê sta bil ne go fi nan so wa nia Na ro do we go pro -
gra mu zwal cza nia cho rób no wo two ro wych przez naj bli¿ sze la ta. Ka ¿ de go ro ku Mi ni -
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ster stwo Zdro wia pla no waæ bê dzie w swo im bu d¿ e cie na re a li za cjê po wy ¿ sze go kwo tê
nie mniej sz¹ ni¿ 250 mln z³.

Do dat ko we œrod ki fi nan so we z prze zna cze niem na dzia ³a nia w ob sza rze on ko lo gii,
po win ny do pro wa dziæ do stop nio we go roz wi¹ za nia na gro ma dzo nych pro ble mów w on -
ko lo gi cz ne] opie ce zdro wot nej.

Wy zna czo ne ce le do osi¹g niê cia w ra mach re a li za cji pro gra mu to za ha mo wa nie
wzro stu za cho ro wañ na no wo two ry, osi¹g niê cie œre dnich eu ro pej skich wskaŸ ni ków
w za kre sie wczes ne go wy kry wa nia no wo two rów i sku te cz no œci le cze nia, ut wo rze nie sy -
s te mu ci¹g ³e go mo ni to ro wa nia sku te cz no œci zwal cza nia no wo two rów w ska li kra ju
i po szcze gól nych re gio nach kra ju.

Aby po wy ¿ sze osi¹g n¹æ przez naj bli¿ sze la ta od ro ku 2006 po de jmo wa ne s¹ dzia ³a -
nia do ty cz¹ ce w szcze gól no œci: roz wo ju pro fi lak ty ki pier wot nej no wo two rów z³oœ li -
wych, wdro ¿e nia po pu la cyj nych pro gra mów wczes ne go wy kry wa nia no wo two rów,
a w szcze gól no œci ra ka szyj ki ma ci cy, pier si, je li ta gru be go oraz wy bra nych no wo two -
rów u dzie ci, stan da ry za cji pro ce dur le cze nia na pro mie nia niem, uzu pe³ nie nia oraz wy -
mia ny wy ek sploa to wa nych urz¹ dzeñ do ra dio te ra pii i dia gno sty ki no wo two rów,
upo wsze chnie nia na u cza nia on ko lo gii w kszta³ ce niu przed dyp lo mo wym i po dyp lo mo -
wym le ka rzy, le ka rzy den ty stów, pie lêg nia rek, po ³o¿ nych i przed sta wi cie li in nych za -
wo dów me dy cz nych, po pra wy dzia ³a nia sy s te mu zbie ra nia i re je stro wa nia da nych
o no wo two rach oraz upo wsze chnia nia wie dzy w spo ³e czeñ stwie na te mat pro fi lak ty ki,
wczes ne go roz poz na wa nia i le cze nia no wo two rów.

Ra cjo nal ne i prze myœ la ne wy dat ko wa nie wska za nych œrod ków fi nan so wych, da je
mo¿ li woœæ stop nio we go do po sa ¿e nia nie doin we sto wa nych je dno stek on ko lo gi cz nych
w spe cja li sty cz ny sprzêt me dy cz ny i dia gno sty cz ny. Po nad to sta bil ne fi nan so wa nie re -
a li za cji pro gra mów pro fi lak ty cz nych w za kre sie wczes ne go wy kry wa nia no wo two rów
z³oœ li wych, na któ re Mi n i s ter Zdro wia od 2006 r. zob li go wa ny jest prze zna czaæ ka ¿ de go 
ro ku nie mniej ni¿ 25 mln z³, do pro wa dzi do upo wsze chnie nia wczes nej dia gno sty ki
on ko lo gi cz nej i spo wo du je zmniej sze nie wskaŸ ni ków za cho ro wal no œci i umie ral no œci
z po wo du no wo two rów z³oœ li wych w Pol sce.

Gwa ran tem pra wid ³o wej re a li za cji Na ro do we go pro gra mu zwal cza nia cho rób
nowot wo ro wych i ra cjo nal ne go wy dat ko wa nia œrod ków fi nan so wych prze zna czo nych
na po wy ¿ sze jest po wo ³a na przez Mi ni stra Zdro wia na pod sta wie art. 6 przed mio to wej
usta wy Ra da ds. Zwal cza nia Cho rób No wo two ro wych, ja ko or gan opiniodawczo-doradczy
dla Mi ni stra Zdro wia w spra wach Pro gra mu.

W uzu pe³ nie niu przed k³a dam, w opar ciu o da ne uzy s ka ne z NFZ, in for ma cjê na te -
mat œrod ków fi nan so wych, wy dat ko wa nych na le cz ni ctwo on ko lo gi cz ne w ro ku 2007
i za pla no wa nych na rok bie ¿¹ cy.

Na re a li za cjê œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w ro ku 2007 prze zna czo no kwo tê w wy -
so ko œci 40 123 000,- z³. Na rok bie ¿¹ cy w pla nie pier wot nym uw zglê dnio no kwo tê
w wy so ko œci 45 295 000,- z³. Je dnak ju¿ w ak tu al nym pla nie fi nan so wym na po wy ¿ sze
prze zna czo no kwo tê 46 622 000,- z³.

Na le cze nie szpi tal ne wy dat ko wa no w ro ku 2007 18 623 000,- z³. W pier wot nym pla nie 
za re zer wo wa no kwo tê 18 477 000,- z³, ak tu al nie kwo ta wzros ³a do 20 788 000,- z³.

W za kre sie pro gra mów te ra peu ty cz nych w ro ku 2007 prze zna czo no na po wy ¿ sze
kwo tê 735 000,- z³, w pier wot nym pla nie na 2008 r. za re zer wo wa no kwo tê w wy so ko œci 
1 009 000,- z³, na to miast w chwi li obe c nej kwo ta zo sta ³a zwiê k szo na do wy so ko œci
1 052 000,- z³.

Po wy ¿ sze ob ra zu je, 2,93% wzro stu w za kre sie za ku pu do dat ko wych œwiad czeñ
zdro wot nych, w od nie sie niu do pier wot ne go pla nu fi nan so we go Fun du szu.

Zgo d nie z in for ma cj¹ uzy s ka n¹ z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia prze wi du je siê tak -
¿e dal sze stop nio we zwiêk sza nie pla no wa nych na k³a dów na re a li za cjê œwiad czeñ zdro -
wot nych w 2008 r., któ re na stê po waæ bê dzie ró wno leg le we wszy s t kich od dzia ³ach wo -
je wó dz kich Fun du szu. •ród ³em do dat ko wych œrod ków fi nan so wych bê d¹ fun du sze
po cho dz¹ ce w szcze gól no œci z po nad pla no wych przy cho dów ze sk³a dek na ubez pie cze -
nie zdro wot ne oraz od no to wa ne go na ko niec 2007 ro ku wy ni ku fi nan so we go NFZ. Na -
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le ¿y te¿ wspo mnieæ o wspól nych dzia ³a niach Fun du szu z Pol sk¹ Uni¹ On ko lo gii
w roz wi¹ zy wa niu pro ble mów, zwi¹ za nych w szcze gól no œci z re a li za cj¹ pro gra mów te ra -
peu ty cz nych, w tym do ty cz¹ cych:

— wy ma gañ wo bec œwiad cze nio daw ców udzie la j¹ cych œwiad cze nia z za kre su pro --
gra mów on ko lo gi cz nych (miê dzy in ny mi he ma to lo gi cz nych),

— do stêp no œci pa cjen tów w po szcze gól nych wo je wó dz twach do przed mio to wych
pro gra mów,

— do stêp no œci do le ków w ra mach pro ce du ry che mio te ra pia nie stan dar do wa,
— ka ta lo gu che mio te ra pii i pro ble mów zwi¹ za nych z is t nie j¹ cy mi sche ma ta mi

³¹ cze nia sub stan cji czyn nych.
W na wi¹ za niu do wspól nych uz go d nieñ do ko na nych po miê dzy Na ro do wym Fun -

du szem Zdro wia a Pol sk¹ Uni¹ On ko lo gii zmie ni siê kszta³t obe c nie fun k cjo nu j¹ ce go
ka ta lo gu œwiad czeñ on ko lo gi cz nych i usu niê te zo sta n¹ sche ma ty po da wa nia che mio -
te ra pii. Wy kaz sub stan cji czyn nych, sto so wa nych w te ra pii no wo two rów zo sta nie zmo -
dy fi ko wa ny i na li œ cie po zo sta n¹ wy³¹ cz nie cy to sta ty ki wraz z okre œ le niem
mak sy mal nej daw ki. Wpro wa dzo ny zo sta nie ró w nie¿ ka ta log œwiad czeñ do dat ko wych,
re a li zo wa nych w za kre sie che mio te ra pii. Pro jekt ww. ka ta lo gu zo sta nie prze ka za ny do
za o pi nio wa nia kon sul tan tom kra jo wym w dzie dzi nie gi ne ko lo gii on ko lo gi cz nej, on ko -
lo gii kli ni cz nej, he ma to lo gii oraz on ko lo gii dzie ciê cej w kwiet niu br.

Je d no cze œ nie, ko rzy sta j¹c z da nych uzy s ka nych z NFZ, in for mu jê, ¿e w la tach
2005–2007 wi do cz ny jest stop nio wy wzrost wy dat ków po no szo nych przez Fun dusz na
pro gra my te ra peu ty cz ne, w tym w za kre sie le cze nia on ko lo gi cz ne go. W ko lej nych la tach
wy dat ki po nie sio ne na re a li za cjê pro gra mów te ra peu ty cz nych wzros³y od 573 mln z³
w ro ku 2005 do 736 mln z³ w ro ku 2007. Ró w nie¿ wy dat ki Fun du szu na re a li za cjê pro -
gra mów on ko lo gi cz nych wro s ³y w la tach 2005–2007 o pra wie 70 mln z³. Na to miast
wzrost wy dat ków po no szo nych na fi nan so wa nie œwiad czeñ z za kre su che mio te ra pii
w la tach 2005–2007 osi¹g n¹³ kwo tê bli s ko 100 mln z³. Na le ¿y zwró ciæ ró w nie¿ uwa gê na
fakt, ¿e w ro ku 2008 Na ro do wy Fun dusz Zdro wia na le cze nie on ko lo gi cz ne, w tym na re -
a li za cjê che mio te ra pii i pro gra mów te ra peu ty cz nych za pla no wa³ œrod ki w ³¹ cz nej wy so -
ko œci bli s kiej 1,3 mld z³ tj. o 300 mln z³ wiê cej ni¿ w ro ku 2007.

Kon klu du j¹c, re a li za cja Na ro do we go pro gra mu zwal cza nia cho rób no wo two ro -
wych, jak ró w nie¿ wy ka za ny, stop nio wy wzrost œrod ków fi nan so wych na le cze nie on -
ko lo gi cz ne, z pe w no œci¹ przy czy ni¹ siê do po pra wy do stêp no œci pa cjen tów do
ko rzy sta nia ze spe cja li sty cz nych œwiad czeñ on ko lo gi cz nych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go

 skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
W osta t nim cza sie pod czas dy ¿u rów se na tor skich kil ka ra zy in ter we nio -

wa li w³a œci cie le tar ta ków, a po wy ra ¿e niu za in te re so wa nia pro ble mem ta k ¿e
przed sta wi cie le izb ich zrze sza j¹ cych. Otrzy ma ne in for ma cje po wo du j¹ mój
nie po kój o przy sz³oœæ pol skie go prze mys ³u drze w ne go.

Po wo dem za nie po ko je nia przed sta wi cie li prze mys ³u drze w ne go, szcze gól -
nie tar ta cz ne go, jest przy go to wy wa ne roz po rz¹ dze nie mi ni stra go spo dar ki
w spra wie szcze gó ³o we go za kre su obo wi¹z ków uzy s ka nia i przed sta wie nia
do umo rze nia œwia dectw po cho dze nia, ui sz cza nia op ³a ty za stêp czej, za ku pu
ener gii elek try cz nej i ciep ³a wy twa rza nych w od na wial nych Ÿród ³ach ener gii
oraz obo wi¹z ku po twier dza nia da nych do ty cz¹ cych ilo œci ener gii elek try cz nej
wy twa rza nej w od na wial nym Ÿród le ener gii. Zwra ca j¹ siê oni o pil ne pod jê cie
dzia ³añ w ce lu zmia ny wska za nych da lej za pi sów znaj du j¹ cych siê w pro jek -
cie po wy ¿ sze go roz po rz¹ dze nia.

Kwe stio no wa ne za pi sy do ty cz¹ na stê pu j¹ cych s³ów za war tych w §4
ust. 4 i 5 oraz w §17 ust. 3: „z wy ³¹ cze niem od pa dów i po zo sta ³o œci z pro -
duk cji le œ nej, a ta k ¿e prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty”.

Ich po zo sta wie nie oz na cza ³o by bo wiem, ¿e po wy ¿ sze roz po rz¹ dze nie
wpro wa dza prak ty cz nie za kaz wy ko rzy sty wa nia ja ko Ÿród ³a ener gii od na -
wial nej wszel kie go ro dza ju „od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji leœ nej, a tak -
¿e prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty”. Ró wno czeœ nie nie two rzy siê
¿a dnych ba rier w wy ko rzy sty wa niu na te ce le do wol nych sor ty men tów dre -
wna okr¹g ³e go po zy s ki wa ne go w pol skich la sach. 

Oz na cza to, ¿e ten sam z bio lo gi cz ne go pun k tu wi dze nia ma te ria³, w wy -
pad ku gdy sta no wi go dre w no okr¹g ³e, bê d¹ ce pe³ no war to œcio wym su row -
cem dla wie lu ga ³ê zi prze mys ³u drze w ne go, bê dzie móg³ byæ prze zna cza ny na 
ce le ener ge ty cz ne ja ko Ÿród ³o ener gii od na wial nej, a gdy sta no wi¹ go od pa dy 
o ogra ni czo nych mo ¿ li wo œciach wy ko rzy sta nia po wsta j¹ ce w tych prze mys -
³ach – nie, choæ ich za sto so wa nie spro wa dza siê tyl ko do trzech kie run ków:
do pro duk cji ener gii, ja ko je den z su row ców do pro duk cji p³yt dre w no po cho d -
nych i do pro duk cji ce lu lo zy.

Na le ¿y tu za zna czyæ, ¿e prze mys³ tar ta cz ny, re pre zen to wa ny przez Pol -
sk¹ Iz bê Go spo dar cz¹ Prze mys ³u Drze wne go z Po zna nia, mi mo ¿e ju¿ w dniu
27 mar ca 2008 r. skie ro wa³ do pa na mi ni stra pis mo wy ra ¿a j¹ ce pro test prze -
ciw tym roz wi¹ za niom, na wet nie zo sta³ po pro szo ny przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki o kon sul ta cje.

Mo¿ na mieæ oba wy o to, czy roz po rz¹ dze nie do b rze s³u ¿y in te re som go -
spo dar czym Pol ski, po nie wa¿:

– pro du cen ci pro du ku j¹ cy wy ro by z dre wna li te go, a wiêc tar ci cê, pa le ty,
ma te ria ³y pod ³o go we, ok na i drzwi, czêœæ meb li, stra c¹ oko ³o 1/3 ryn ku na
po zo sta ³o œci pro duk cyj ne w po sta ci tro cin, zrêb ków i od pa dów ka wa³ ko -
wych, sta no wi¹ ce na przy k³ad w tar ta kach pro dukt ubo cz ny, któ re go sprze -
da¿ da je pro du cen tom drze wnym oko ³o 4–6% ca ³o œci przy cho dów,

– ju¿ prze pro wa dzo ne in we sty cje o zna cz nej ska li, na sta wio ne na pro -
duk cjê gra nu la tów, tak zwa nych pe le tów, i bry kie tów z tro cin i wió rów za -
czn¹ przy no siæ stra ty,

– stwo rzo ny zo sta nie mo no pol dwóch bran¿ prze mys ³o wych – pro du cen -
tów p³yt dre wno po cho dnych i pro du cen tów ce lu lo zy, a wa¿ ny ry nek drze -
wnych po zo sta ³o œci po pro duk cyj nych o ob ro tach rzê du 1 mi liar da z³ zo sta nie
zdo mi no wa ny przez za le dwie kil ku od bior ców, w tym g³ó wnie przez dwie
gru py pro du cen ckie prze mys ³u p³y to we go, za re je stro wa n¹ na Cyp rze gru pê
Kro no i gru pê Pflei de rer, i dwie naj wiê k sze ce lu lo zo wnie – In ter na tio nal Pa per 
Kwi dzyn oraz Mon ti Œwie cie, któ re bê d¹ mog ³y dyk to waæ do staw com do wol -
ne ce ny i wa run ki od bio ru,

– pro du cen ci ener gii stra c¹ je d no z naj is tot niej szych dla nich Ÿró de³ bio -
ma sy, bez któ re go nie zwyk le trud no bê dzie Pol sce osi¹g n¹æ wy ma ga ny
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udzia³ ener gii wy twa rza nej z bio ma sy, wy no sz¹ cy 10,4% w 2010 r.,
a w 2014 – a¿ 12,9%,

– zwiê k szy siê pre sja na pol skie la sy, aby po zy s ki waæ i do star czaæ ener -
ge ty ce od po wie d nio zwiê k szo ne ilo œci dre w na okr¹g ³e go. Jak wia do mo, po -
ziom eks plo a ta cji la sów pod le ga œcis ³ym ogra ni cze niom, wiêc wzrost
po zy s ka nia dre w na okr¹g ³e go kon kret nie na ten cel nie jest mo ¿ li wy, a gdy by 
je d nak na st¹ pi³, mo ¿e siê spo t kaæ z pro te sta mi na przy k³ad or ga ni za cji eko lo -
gi cz nych. Wzrost sprze da ¿y dre w na okr¹g ³e go na ce le ener ge ty cz ne nie mo ¿e 
siê te¿ od byæ przez prze zna cze nie na to sor ty men tów in nych ni¿ dre w no opa -
³o we, np. pa pie rów ki, gdy¿ ca ³a do stêp na iloœæ ta kie go dre w na jest ju¿ za go -
spo da ro wa na, a po pyt na nie prze kra cza po da¿. Prze ciw ko te mu od kil ku ju¿
lat pro te stu je ca ³y prze mys³ drze w ny, ³¹ cz nie z pro du cen ta mi ce lu lo zy i p³yt.

Na le ¿y po sta wiæ py ta nie: cze mu ma s³u ¿yæ ogra ni cze nie ener ge ty cz ne go
wy ko rzy sta nia od pa dów drze w nych, za war te w po wy ¿ szym pro jek cie za -
rz¹ dze nia, sko ro nie prze ma wia j¹ za tym ani ar gu men ty eko lo gi cz ne, ani go -
spo dar cze?

Pro szê o wstrzy ma nie wy da nia roz po rz¹ dze nia i przy jê cie roz wi¹ zañ s³u -
¿¹ cych fir mom ró¿ nej wiel ko œ ci, ca ³ej go spo dar ce, a ta k ¿e eko lo gii.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ire ne usz Nie wia row ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 9 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ire ne u sza
Niewiarowskiego na po sie dze niu Se na tu w dniu 8 ma ja 2008 r., do ty cz¹ ce zmia ny pro -
jek tu roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 10 mar ca 2008 r. w spra wie szcze gó -
³o we go za kre su obo wi¹z ków uzy s ka nia i przed sta wie nia do umo rze nia œwia dectw
po cho dze nia, ui sz cza nia op ³a ty za stêp czej, za ku pu ener gii elek try cz nej i ciep ³a wy twa -
rza nych w od na wial nych Ÿród ³ach ener gii oraz obo wi¹z ku po twier dza nia da nych do ty -
cz¹ cych ilo œci ener gii elek try cz nej wy twa rza nej w od na wial nym Ÿród le ener gii
up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

W wy ¿ ej wy mie nio nym oœ wiad cze niu wska za no, ¿e prze mys³ tar ta cz ny, re pre zen to -
wa ny przez Pol sk¹ Iz bê Go spo dar cz¹ Prze mys ³u Drze w ne go z Po zna nia, nie zo sta³ po -
pro szo ny przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki o kon sul ta cje w za kre sie przed mio to we go
pro jek tu. Otó¿ na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e pro jekt ten by³, zgo d nie z usta w¹ o dzia ³al no œci lob -
bin go wej w pro ce sie sta no wie nia pra wa, przed mio tem uz go d nieñ miê dzy re sor to wych,
jak i kon sul ta cji spo ³e cz nych. Wraz z roz po czê ciem eta pu uz go d nieñ na stro nie in ter -
ne to wej Mi ni ster stwa Go spo dar ki zo sta³ udo stêp nio ny tekst pro jek tu roz po rz¹ dze nia,
do któ re go swo je uwa gi móg³ zg³a szaæ ka ¿ dy za in te re so wa ny. W trak cie prac nad roz -
po rz¹ dze niem ana li zo wa ne by ³y wszel kie uwa gi i wnio s ki zg³a sza ne przez za in te re so -
wa ne pod mio ty, jak ró w nie¿ na no szo ne by ³y sto so w ne zmia ny w sto sun ku do
pier wot nej wer s ji pro jek tu.

W swo im oœ wiad cze niu Pan Se na tor Ire ne usz Nie wia row ski pod niós³ ta k ¿e, i¿ „roz -
po rz¹ dze nie wpro wa dza prak ty cz nie za kaz wy ko rzy sty wa nia ja ko Ÿród ³a ener gii od na -
wial nej wszel kie go ro dza ju od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji le œ nej, a ta k ¿e
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prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty. Ró w no cze œ nie nie two rzy siê ¿a d nych ba rier
w wy ko rzy sta niu na te ce le do wol nych sor ty men tów dre w na okr¹g ³e go po zy s ki wa ne go
w pol skich la sach”.

Na le ¿y stwier dziæ, i¿ po wy ¿ sze ro zu mie nie prze pi sów za war tych w pro jek cie roz po -
rz¹ dze nia nie jest pra wid ³o we. Wy ko rzy sty wa nie w pro ce sie spa la nia dre w na, jak ró w -
nie¿ od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji le œ nej, a ta k ¿e prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej
pro du k ty jest mo ¿ li we, je d nak z pe w ny mi ogra ni cze nia mi. Ogra ni cze nia te do ty cz¹ za -
ró w no od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji le œ nej, jak ró w nie¿ dre w na pe³ no war to œcio -
we go (okr¹g ³e go). Od no sz¹ siê przy tym za ró w no do wspó³ spa la nia, jak i uk ³a dów
hy b ry do wych oraz je d no stek wy twór czych, w któ rych spa la na jest wy ³¹ cz nie bio ma sa.
Na po par cie po wy ¿ sze go na le ¿y przy wo ³aæ § 4 ust. 4 pro jek tu roz po rz¹ dze nia do ty cz¹ cy 
pro ce su wspó³ spa la nia:

W przy pad ku je d no st ki wy twór czej, o któ rej mo wa w § 6 ust. 1, w któ rej spa la na
jest bio ma sa, w Ÿród ³ach o mo cy elek try cz nej wy ¿ szej ni¿ 5 MW, do ener gii wy two rzo nej 
w od na wial nych Ÿród ³ach ener gii za li cza siê ener giê elek try cz n¹ lub ciep ³o w ilo œci ob li -
czo nej we d³ug wzo ru, o któ rym mo wa w § 6 ust. 1, o ile udzia³ wa go wy bio ma sy po cho -
dz¹ cej z up raw ener ge ty cz nych lub od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji rol nej oraz
prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty, a ta k ¿e czê œci po zo sta ³ych od pa dów, któ re
ule ga j¹ bio de gra da cji, z wy ³¹ cze niem od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji le œ nej, a ta k ¿e 
prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty, w ³¹ cz nej ma sie bio ma sy w ilo œci okre œ lo nej
we wnio s ku, o któ rym mo wa w art. 9e ust. 3 usta wy, do star czo nej do pro ce su spa la nia,
z za strze ¿e niem ust. 8, wy no si nie mniej ni¿ [...].

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e w pro jek cie roz po rz¹ dze nia, w za kre sie do ty cz¹ cym pro ce su
spa la nia bio ma sy, w spo sób pro cen to wy okreœ lo ny zo sta³ wy ma ga ny udzia³ wa go wy
bio ma sy po cho dz¹ cej z up raw ener ge ty cz nych lub od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji
rol nej oraz prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty, a tak ¿e czê œci po zo sta ³ych od pa -
dów, któ re ule ga j¹ bio de gra da cji, z wy ³¹ cze niem od pa dów i po zo sta ³o œci z pro duk cji leœ -
nej, a tak ¿e prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty. Pro cen to wy udzia³ bio ma sy,
o któ rej mo wa wy ¿ ej, zo sta³ okreœ lo ny w ra mach uz go dnieñ miê dzy re sor to wych, jak
i kon sul ta cji spo ³e cz nych, od rêb nie dla pro ce su wspó³ spa la nia, uk ³a dów hyb ry do wych 
oraz je dno stek wy twór czych, w któ rych spa la na jest wy ³¹ cz nie bio ma sa.

Je dno czeœ nie na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e za pi sy pro jek tu roz po rz¹ dze nia ba zu j¹ na za sa dni -
czym za ³o ¿e niu, ¿e bio ma sa na ce le ener ge ty cz ne po win na byæ wy ko rzy sty wa na przede
wszy s t kim lo kal nie w ra mach tzw. ge ne ra cji roz pro szo nej, w wy so ko spra wnych
je dno stkach ko ge ne ra cyj nych. W ta kich in sta la cjach sy s te mo wi wspar cia pod le ga wy -
ko rzy sta nie ka ¿ de go ro dza ju bio ma sy, w tym po cho dze nia leœ ne go.

W przy pad ku je d no stek wy twór czych wy ko rzy stu j¹ cych pro ces wspó³ spa la nia, zo -
sta ³a do pu sz czo na mo ¿ li woœæ wy ko rzy sty wa nia bez ogra ni czeñ dre w na oraz od pa dów
i po zo sta ³o œci z pro duk cji le œ nej, a ta k ¿e prze mys ³u prze twa rza j¹ ce go jej pro du k ty, je -
dy nie dla je d no stek o mo cy elek try cz nej wy no sz¹ cej nie wiê cej ni¿ 5 MW. Na to miast
w przy pad ku uk ³a dów hy b ry do wych oraz je d no stek wy twór czych, w któ rych spa la na
jest wy ³¹ cz nie bio ma sa, moc elek try cz na nie mo ¿e wy no siæ wiê cej ni¿ 20 MW.

Na le ¿y przy tym pod kre œ liæ, ¿e nie zwy k le wa¿ n¹ prze s³an k¹ do umie sz cze nia
w przed mio to wym ak cie pra w nym roz wi¹ za nia ogra ni cza j¹ ce go wy ko rzy sty wa nie su -
row ca drze w ne go na ce le ener ge ty cz ne s¹ kwe stie zwi¹ za ne z ochro n¹ œro do wi s ka. Nie -
zbê d ne jest bo wiem wzmac nia nie go spo dar ki le œ nej ze wzglê du na mo ¿ li woœæ
wy ko rzy sta nia fun k cji la sów ja ko in stru men tu ochro ny kli ma tu. Do dat ko wo, ak tu al -
nie ob ser wo wa na sy tu a cja wska zu je, i¿ dre w no jest su row cem de fi cy to wym, tak wiêc
je go wy ko rzy sty wa nie do ce lów ener ge ty cz nych na wiê k sz¹ ska lê nie jest uza sa d nio ne.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e ak tu al nie pro jekt roz po rz¹ dze nia znaj du je
siê na eta pie uz go d nieñ z Rz¹ do wym Cen trum Le gi s la cji, pod czas któ re go usta la ne jest 
osta te cz ne brzmie nie pro jek tu.

Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam siê z pro œb¹ o wy ja œ nie nie za is t nia ³ej sy tu a cji zwi¹ za nej z pla no -

wa n¹ bu do w¹ ko mi sa ria tu po li cji w K³o da wie. In we sty cja jest bar dzo po trzeb -
na i z du ¿¹ ra do œci¹ by ³a przy jê ta wia do moœæ o jej pod jê ciu.

Na pro œbê miej sco wej po li cji oraz sa mo rz¹ du gmin ne go pró bo wa ³em in -
ter we nio waæ w spra wie przy œpie sze nia prze la nia od po wie d nich œrod ków.
I wów czas po in for mo wa no mnie, ¿e de cy z jê o bu do wie co f niê to w sier p niu
2007 ro ku!

Do dziœ trwa j¹ dzia ³a nia przy go to waw cze pod in we sty cjê, miê dzy in ny mi 
w naj bli¿ szych dniach ma po ja wiæ siê d³u go ocze ki wa na de cy z ja o po zwo le -
niu na bu do wê obie k tu w sta ro stwie w Ko le.

Py tam, jak jest mo ¿ li we ta kie po stê po wa nie? Czy mo ¿ na tak lek ce wa ¿yæ
œro do wi s ko lo kal ne i po de j mo waæ de cy z jê, nie in for mu j¹c o tym za in te re so -
wa nych?

Ro zu miem, ¿e ca ³e wy da rze nie mia ³o miej sce w cza sie po prze d niej ka -
den cji, nie mniej je d nak pro szê o wy ja œ nie nia, a ta k ¿e pod trzy ma nie de cy z ji
o bu do wie po s te run ku po li cji w K³o da wie.

Do tych czas ze stro ny sa mo rz¹ du K³o da wy pod jê to na stê pu j¹ ce dzia ³a nia.
Po pier w sze, Ra da Miej ska w K³o da wie pod jê ³a uchwa ³ê w spra wie wy -

ra ¿e nia zgo dy dla bur mi strza K³o da wy na zby cie dzia³ ki w for mie da ro wi z ny
na rzecz Skar bu Pa ñ stwa (za ³¹ cz nik nr 1 wraz z uza sa d nie niem).

Po dru gie, bur mistrz K³o da wy 2 wrze œ nia 2004 r. wy da³ za rz¹ dze nie
w spra wie zby cia w for mie da ro wi z ny nie ru cho mo œci na rzecz Skar bu Pa ñ stwa.

Po trze cie, wy da no pi s mo Ko men dan ta Wo je wó dz kie go Po li cji 8 wrze œ nia
2004 r. (nr L.dz. W -KK -0168 -40/04) o za war ciu klau zu li w ak cie no ta rial nym
o roz po czê ciu bu do wy sie dzi by ko mi sa ria tu po li cji w K³o da wie do ko ñ ca 2008 r.

Po czwar te, wy da ne zo sta ³o Za rz¹ dze nie nr 175/04 Wo je wo dy Wiel ko -
pol skie go z dnia 14 gru d nia 2004 r. w spra wie wy ra ¿e nia zgo dy na na by cie
przez Skarb Pa ñ stwa w dro dze da ro wi z ny nie ru cho mo œci po ³o ¿o nej w K³o da -
wie przy uli cy Spor to wej.

Po pi¹ te, spo rz¹ dzo na zo sta ³a umo wa da ro wi z ny z dnia 14 gru d nia
2004 r., za war ta miê dzy gmi n¹ K³o da wa a Ko men d¹ Wo je wó dz k¹ Po li cji
w Po zna niu.

Po szó ste, spo rz¹ dzo no pro to kó³ uz go d nieñ z dnia 10 gru d nia 2004 r. miê -
dzy gmi n¹ K³o da wa a sta ro st¹ kol skim.

Po siód me, spo rz¹ dzo no akt no ta rial ny, nr Rep. A 5572/2004.
Po ós me, na st¹ pi ³o za wia do mie nie o wpi sie do ksiê gi wie czy stej nr 50734.
Po dzie wi¹ te, wy ko na no pro jekt te ch ni cz ny obie k tu ko mi sa ria tu.
Po dzie si¹ te, do ko na no za p³a ty za wy ko na ny pro jekt w kwo cie 80 ty siê cy z³.
Po je de na ste wre sz cie, z³o ¿o no kom plet do ku men tów o wy da nie po zwo le -

nia na bu do wê obie k tu.
Sa mo rz¹d K³o da wy i spo ³e cz noœæ lo kal na trwa j¹ w prze ko na niu, ¿e za -

pla no wa na in we sty cja zo sta nie roz po czê ta w ro ku 2008 i w nie zbyt od leg ³ym 
ter mi nie bê dzie zre a li zo wa na.

W kwiet niu bie ¿¹ ce go ro ku w zwi¹z ku z moim za in te re so wa niem spra w¹
i pró b¹ usta le nia ter mi nu roz po czê cia ro bót bu dow la nych stwier dzi ³em, ¿e
stan fak ty cz ny jest ta ki, jak ju¿ opi sa ³em.

Wo bec bar dzo z³e go sta nu te ch ni cz ne go bu dyn ku ra tu sza miej skie go,
w któ rym mie œci siê sie dzi ba Po li cji, i bra ku nie zbê d nych œrod ków na dro gie
re mon ty wraz z mie sz ka ñ ca mi K³o da wy ocze ku je my do trzy ma nia zo bo -
wi¹ zañ pod jê tych w imie niu Po li cji przez Ko men dê Wo je wó dz k¹ w Po zna niu
w la tach po prze d nich.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ire ne usz Nie wia row ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 16.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 15 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-432/08),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Ire ne u sza Nie -
wia row skie go pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku w spra wie
pla no wa nej bu do wy ko mi sa ria tu Po li cji w K³o da wie up rzej mie przed sta wiam na stê pu -
j¹ ce in for ma cje.

Bu do wa Ko mi sa ria tu Po li cji w K³o da wie sta no wi je d no z prio ry te to wych za dañ in -
we sty cyj nych Po li cji w wo je wó dz twie wiel ko pol skim. Sta ro sta Kol ski de cyz j¹ z dnia
16 ma ja 2005 ro ku prze ka za³ w trwa ³y za rz¹d Ko men dzie Wo je wó dz kiej Po li cji w Po -
zna niu dzia³ kê z prze zna cze niem na bu do wê no wej sie dzi by Ko mi sa ria tu Po li cji w K³o -
da wie. W tre œci de cyz ji Sta ro sta zo bo wi¹ za³ Ko men dê Wo je wó dz k¹ Po li cji w Po zna niu
do osta te cz ne go za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci w ter mi nie do koñ ca 2010 ro ku.
W 2007 ro ku wy ko na no do ku men ta cjê pro jek to w¹ pla no wa ne go przed siêw ziê cia.

W 2007 ro ku we sz³a w ¿y cie usta wa z dnia 12 sty cz nia 2007 ro ku w spra wie usta -
no wie nia „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej, Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar -
nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007–2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213). Przy zna ne
œrod ki fi nan so we na bu do wê no wych i mo der ni za cjê is t nie j¹ cych obie k tów po zwo li ³y
na zna cz ne roz sze rze nie ilo œci re a li zo wa nych za mie rzeñ. Na le ¿y je d nak stwier dziæ, i¿
w œwie t le ogrom nych po trzeb w tym za kre sie, przy zna ne li mi ty na la ta 2007–2009 nie
s¹ w sta nie za bez pie czyæ wszy s t kich prze wi dy wa nych za dañ je d no stek te re no wych.

W 2006 ro ku Ko men da Wo je wó dz ka Po li cji w Po zna niu op ra co wa ³a pro gram funk -
cjo nal no-u¿yt ko wy za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci prze zna czo nej na bu do wê no wej 
sie dzi by Ko mi sa ria tu w K³o da wie. Przed mio to we przed siê w ziê cie zo sta ³o umie sz czo ne
w pla nie in we sty cyj nym, z za ³o ¿e niem re a li za cji w la tach 2007–2009. Je d na k ¿e wska -
zaæ na le ¿y, ¿e pro jekt pla nu in we sty cyj ne go na rok 2009 prze wi du je li mit œrod ków
w wy so ko œci 17.694.000 z³, co mo ¿e sta no wiæ kwo tê nie wy star cza j¹ c¹ na bu do wê no -
we go Ko mi sa ria tu Po li cji w K³o da wie.

Przy zna ne œrod ki umo ¿ li wia j¹ je d no st ce je dy nie kon ty nu a cjê ro bót oraz wcze œ niej
pod jê tych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych. Tym cza sem usta wa o usta no wie niu „Pro gra mu
mo der ni za cji Po li cji...” za k³a da, ¿e wszy s t kie przed siê w ziê cia fi nan so wa ne z jej fun du -
szy po win ny zo staæ za pla no wa ne w spo sób kom plek so wy dla wy ty po wa nych obie k tów
i zre a li zo wa ne do ko ñ ca 2009 ro ku.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze prag nê za pe wniæ, i¿ bu do wa no wej sie dzi by Ko men dy
Po li cji w K³o da wie po zo sta je dla Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji w Po zna niu przed -
siêw ziê ciem prio ry te to wym, je dnak ¿e obe c na sy tua cja fi nan so wa, spo wo do wa na de -
cyz j¹ Sej mo wej Ko mi sji Fi nan sów Pub li cz nych o ogra ni cze niu w 2008 ro ku œrod ków
bu d¿e to wych prze zna czo nych na fi nan so wa nie za dañ in we sty cyj nych Po li cji, nie po -
zwa la na re a li za cjê wy mie nio ne go wy ¿ ej przed siêw ziê cia w la tach 2008–2009. W zwi¹z -
ku z tym przed mio to we za da nie bê dzie mog ³o zo staæ zrea li zo wa ne w mia rê przy zna nia
do dat ko wych œrod ków fi nan so wych w póŸ niej szym ter mi nie.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
We wspó³ czes nej Pol sce nie spo sób po mi n¹æ i prze ce niæ wk³a du w re a li -

za cjê za dañ na rzecz osób nie pe³ no spra wnych, ja ki ma PFRON. We wszy s t -
kich ak cjach i pro gra mach sta ra siê do cie raæ do za in te re so wa nych. W la tach
2005–2007 re a li zo wa ny by³ pro gram „Edu ka cja – pro gram po mo cy w do stê -
pie do na u ki dzie ci i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych”. Je go ce lem by ³o wy ró w -
na nie szans dzie ci i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych w do stê pie do na u ki oraz
po pra wa wa run ków po by tu dzie ci i m³o dzie ¿y w pla ców kach za pe w nia -
j¹ cych edu ka cjê i ca ³o do bo w¹ opie kê. Be ne fi cjen ta mi po mo cy by ³y je d no st ki
sa mo rz¹ du gmin ne go i po wia to we go pro wa dz¹ ce spe c jal ne oœ rod ki szkol no -
-wy cho waw cze oraz oœ rod ki re wa li da cyj no -wy cho waw cze dla dzie ci i m³o -
dzie ¿y nie pe³ no spra wnych al bo in ne pod mio ty pro wa dz¹ ce pla ców ki
spe c jal ne.

Po mi niê to w nim nie ste ty mo ¿ li woœæ ubie ga nia siê o œrod ki na wy po sa ¿e -
nie ba zy dy dak ty cz nej i re ha bi li ta cyj nej przez szko ³y pro wa dz¹ ce kla sy in te -
gra cyj ne. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e w ta kich szko ³ach uczy siê od kil ku do
kil ku dzie siê ciu u cz niów nie pe³ no spra wnych. Po mi niê cie tych pla có wek
w pro gra mie po zba wi ³o je nie po w ta rzal nej mo ¿ li wo œci bar dzo spe cja li sty cz -
nych od dzia ³y wañ.

Ko rzy œæ z wy po sa ¿e nia szkó³ z kla sa mi in te gra cyj ny mi w spe cja li sty cz ny 
sprzêt mo ¿e od nie œæ ca ³a spo ³e cz noœæ u cz niow ska da nej szko ³y, ró w nie¿ u cz -
nio wie spra w ni. Na le ¿y pa miê taæ o tym, ¿e brak ta kie go sprzê tu w tych pla -
ców kach ogra ni cza mo ¿ li wo œci po znaw cze u cz niów nie pe³ no spra wnych
i czê sto jest to po wód, dla któ re go s¹ oni umie sz cza ni w szko ³ach spe c jal nych, 
a wiêc ska za ni na for my se pa ra cyj ne.

Sza no w na Pa ni Mi ni ster, zna j¹c sy s te ma ty cz noœæ i cy k li cz noœæ w dzia ³a -
niu PFRON, chcia ³em zwró ciæ uwa gê na po wy ¿ szy pro blem.

Pro szê o uw zglê d nie nie w po do b nych pro gra mach klas in te gra cyj nych, co 
po pra wi edu ka cjê u cz niów tam uczê sz cza j¹ cych, a ta k ¿e przy czy ni siê do
wiê k szej atrak cyj no œci na u ki.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ire ne usz Nie wia row ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze s³a ne przez Pa na Mar sza³ ka przy piœ mie z dnia 15 ma ja 2008 r.,

znak BPS/DSK-043-465/08, oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go,
z³o ¿o ne pod czas 11. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej, w spra wie wy po sa ¿e nia 
szkó³ z kla sa mi in te gra cyj ny mi, do ty cz¹ ce pro gra mu ce lo we go, któ ry by³ re a li zo wa ny
przez PFRON pn. Edu ka cja – pro gram po mo cy w do stêpie do na u ki dzie ci i m³o dzie ¿y nie -
pe³ no spra wnych, pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy ja œ nieñ:
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Spe cy fi k¹ pro gra mów PFRON jest uzu pe³ nia j¹ cy, w sto sun ku do usta wo wych za -
dañ PFRON, cha rak ter po mo cy. For mu ³a pro gra mu po le ga na wy od rêb nie niu naj wa ¿ -
niej szych w da nym cza sie pro ble mów oraz pre cy zyj nym wska za niu ad re sa tów po mo cy. 
Po zwa la to na za cho wa nie kon tro li nad w³a œci wym wy ko rzy sta niem œrod ków Fun du -
szu oraz na do sto so wa nie wiel ko œ ci i for my po mo cy do wa gi pro ble mu, któ re go roz -
wi¹ za niu po œwiê co ny jest da ny pro gram, a ta k ¿e do ak tu al nych mo ¿ li wo œci
fi nan so wych Fun du szu. Ce lem nie re a li zo wa ne go ju¿ pro gra mu Edu ka cja by ³a po pra -
wa wa run ków umo ¿ li wia j¹ cych pro wa dze nie pro ce su edu ka cji dzie ci i m³o dzie ¿y nie -
pe³ no spra wnych na po zio mie po ró w ny wal nym ze szkol ni c twem ogól no do stêp nym oraz 
po pra wa in fra struk tu ry so cjal no-by to wej w pla ców kach spe c jal nych za pe w nia j¹ cych
ca ³o do bo w¹ opie kê nad wy cho wan ka mi nie pe³ no spra wny mi. Roz sze rze nie je go ad re sa -
tów na in ne ni¿ wy mie nio ne w pro gra mie pla ców ki, nie tyl ko nie gwa ran to wa ³o by
udzie le nia po mo cy wszy s t kim pla ców kom edu ka cyj nym, ale spo wo do wa ³o by ró w nie¿
ko nie cz noœæ zna cz ne go ogra ni cze nia kwo ty do fi nan so wa nia przy pa da j¹ ce go na je d n¹
ta k¹ pla ców kê. Po nad to, za wê ¿e nie be ne fi cjen tów po mo cy w ra mach przed mio to we go
pro gra mu wy ni ka ³o z ogra ni czo nej pu li œrod ków prze wi dzia nych na je go re a li za cjê. Po -
mi mo œwia do mo œci is t nie nia wie lu wa ¿ nych i spo ³e cz nie uza sa d nio nych po trzeb, wy so -
koœæ œrod ków fi nan so wych prze zna cza nych na po moc ofe ro wa n¹ w ra mach
pro gra mów ce lo wych re a li zo wa nych przez PFRON nie po zwa la na wy zna cze nie i re a li -
za cjê szer szych ce lów.

Po nad to wy jaœ niam, ¿e mo¿ li woœæ po bie ra nia na u ki we wszy s t kich ty pach szkó³
przez dzie ci i m³o dzie¿ nie pe³ no spra wn¹ a tak ¿e opie kê nad u cz nia mi nie pe³ no spra wny -
mi przez umo¿ li wie nie re a li zo wa nia zin dy wi dua li zo wa ne go pro ce su kszta³ ce nia, form
i pro gra mów na u cza nia oraz za jêæ re wa li da cyj nych za pe wnia przede wszy s t kim sy s tem 
oœ wia ty (art. 1 usta wy o sy s te mie oœ wia ty). Pro gra my PFRON ma j¹ je dy nie cha rak ter
wspie ra j¹ cy te dzia ³a nia.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e mo ¿ li woœæ uzy s ka nia wspar cia dla te go ty pu
in i cja tyw is t nie je w ra mach nie któ rych pro gra mów ope ra cyj nych, wspó³ fi nan so wa nych
z fun du szy struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej w okre sie pro gra mo wa nia 2007–2013, np.
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go lub Prio ry te tu IX Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi ta³ 
Lu dz ki (PO KL) „Roz wój wy kszta³ ce nia i kom pe ten cji w re gio nach”, w ra mach któ re go re -
a li zo wa ne s¹ dzia ³a nia kie ro wa ne do osób i pla có wek re a li zu j¹ cych pro ces kszta³ ce nia,
ma j¹ ce na ce lu wy ró w ny wa nie szans edu ka cyj nych w trak cie pro ce su kszta³ ce nia. Na to -
miast Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny jest od po wie dzi¹ na lo kal ne po trze by oraz do sto -
so wa ny do in dy wi du al nej spe cy fi ki da ne go wo je wó dz twa w to ku kon sul ta cji
spo ³e cz nych. Przy k³a d o we ob sza ry wspar cia za war te w RPO to miê dzy in ny mi in we sty cje 
w kszta³ ce nie i in we sty cje w in fra struk tu rê spo ³e cz n¹.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
z up. Ag nie sz ka Ch³oñ-Domiñczak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Boh da na Pa sz kow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go

Mo je oœ wiad cze nie do ty czy prze strze ga nia przez Re pu b li kê Li tew sk¹
praw spo ³e cz no œci pol skiej na Li t wie oraz spraw wno szo nych przez mniej -
szoœæ li tew sk¹ w Pol sce.

Sto sun ki Rze czy po spo li tej Pol skiej z Re pub li k¹ Li tew sk¹ w ci¹ gu osta t -
nich lat zo sta ³y w is tot ny spo sób wzmoc nio ne i przez w³a dze obu kra jów
uz na wa ne s¹ za je den z prio ry te tów po li ty ki za gra ni cz nej. Pañ stwa te ³¹ cz¹
nie tyl ko spra wy zwi¹ za ne ze wspól n¹ hi sto ri¹ i s¹ sie dz twem, ale te¿ wspól -
ne za mia ry i d¹ ¿e nia w ra mach ucze stni ctwa w Unii Eu ro pej skiej, NATO oraz
wspól ne in te re sy go spo dar cze i po li ty cz ne.

W po strze ga niu re la cji miê dzy pa ñ stwo wych is tot n¹ ro lê od gry wa sy tu a -
cja spo ³e cz no œci li tew skiej w Pol sce oraz spo ³e cz no œci pol skiej na Li t wie.
W osta t nim okre sie spo ³e cz noœæ pol ska na Li t wie pod no si kwe stie mo ¿ li wo œci
u¿y wa nia jê zy ka pol skie go w ¿y ciu pu b li cz nym na te re nach, na któ rych Po la -
cy do mi nu j¹ li czeb nie, to jest w re jo nach wi le ñ skim i so le cz nic kim, oraz mo ¿ li -
wo œci roz wi ja nia i umac nia nia szkol ni c twa pol skie go. Zwi¹ za ne jest to
z dzia ³a nia mi ad mi ni stra cji li tew skiej wo bec sa mo rz¹ dów lo kal nych, któ re
pod jê ³y sto so w ne de cy z je do ty cz¹ ce na przy k³ad u¿y wa nia na ze w ni c twa ulic 
w jê zy ku pol skim, a ta k ¿e z pro po zy cja mi zmian w prze pi sach re gu lu j¹ cych
spra wy oœ wia to we. Spo ³e cz noœæ pol ska na Li t wie for mu ³u je za rzu ty, i¿ Li t wa
nie prze strze ga za pi sów kon wen cji ra mo wej Ra dy Eu ro py o ochro nie mniej -
szo œci na ro do wych. W zwi¹z ku z tym pro szê o wy ja œ nie nie, jak sy tu a cja Po -
la ków na Li t wie po strze ga na jest przez pol ski rz¹d i kie ro wa ne przez Pa na
mi ni ster stwo, a ta k ¿e ja kie dzia ³a nia s¹ po de j mo wa ne, aby zgo d nie z obo -
wi¹ zu j¹ cy mi w tym za kre sie ure gu lo wa nia mi Unii Eu ro pej skiej oraz dwu -
stron ny mi umo wa mi miê dzy na ro do wy mi spo ³e cz noœæ pol ska mia ³a
za gwa ran to wa ne mo ¿ li wo œci roz wo ju oraz u¿y wa nia jê zy ka pol skie go w ¿y -
ciu pu b li cz nym i w szkol ni c twie.

Je d no cze œ nie pro szê o wy ja œ nie nie, jak roz wi¹ zy wa ne s¹ przez stro nê
pol sk¹ zg³a sza ne od da w na przez mniej szoœæ li tew sk¹ w Pol sce pro ble my
zwi¹ za ne z prze ka zy wa niem w od po wie d niej wy so ko œci œrod ków sub wen cji
oœ wia to wej na fun k cjo no wa nie ze spo ³u szkó³ z li tew skim jê zy kiem na u cza nia 
„Zi bu ris” w Sej nach oraz œrod ków na bu do wê po mie sz czeñ dla li ceum z li tew -
skim jê zy kiem na u cza nia w Pu ñ sku, by spra wy te nie k³ad ³y siê cie niem na
wza jem nych re la cjach.

Z po wa ¿a niem
Boh dan Pa sz kow ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 4 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Boh da na Pa sz kow skie go (pis mo

nr BPS/DSK-043-440/08 z dnia 15 ma ja 2008 r.) z³o ¿o ne na 11. po sie dze niu Se na tu RP 
w dniu 8 ma ja 2008 r. w spra wie mniej szo œci pol skiej na Lit wie, up rzej mie in for mu jê:

Na wstê pie pra g nê za pe w niæ, i¿ naj wa ¿ niej sze pro ble my mniej szo œci pol skiej na Li t -
wie, w tym pod no szo ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra kwe stie oœ wia ty pol skiej, usta -
wy o pi so w ni imion i na zwisk oraz spra wa dwu jê zy cz nych nazw ulic w miej sco wo œciach 
za mie sz ka nych przez mniej szoœæ pol sk¹, s¹ od wie lu lat przed mio tem za in te re so wa nia
oraz dzia ³añ po de j mo wa nych przez Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych. Ochro na praw
mniej szo œci pol skiej na Li t wie zna laz ³a ta k ¿e miej sce w te go ro cz nym ex po se Mi ni stra
Ra dos ³a wa Si kor skie go na te mat pol skiej po li ty ki za gra ni cz nej.

W od nie sie niu do usta wy o pi so w ni imion i na zwisk na le ¿y przy po m nieæ, i¿ w Trak -
ta cie pol sko-li tew skim z 1994 r. za war ty zo sta³ za pis gwa ran tu j¹ cy oso bom na le ¿¹ cym
do pol skiej mniej szo œci mo ¿ li woœæ u¿y wa nia imion i na zwisk w brzmie niu jê zy ka
mniej szo œci. Nie jest on je d nak prze strze ga ny. W trak cie wie lo let nich ne go cja cji, prze -
ry wa nych czê sto przez stro nê li tew sk¹, stro na pol ska for so wa ³a pro jekt, któ re go po sta -
no wie nia umo ¿ li wia ³y za pi sy wa nie w li tew skich do ku men tach urzê do wych na zwisk
osób na le ¿¹ cych do pol skiej mniej szo œci wg re gu³ pol skiej pi so w ni. W 2007 r. op ra co -
wa no no wy pro jekt usta wy pt. „Usta wa Re pu b li ki Li tew skiej o imio nach i na zwi s kach”,
któ ry zo sta³ za twier dzo ny przez rz¹d G. Kir ki la sa. Pro jekt okre œ la m.in. pod sta wo we
wy ma ga nia na da wa nia, zmia ny, ko rek ty i u¿y wa nia imion i na zwisk w oso bi stych i in -
nych do ku men tach, spo rz¹ dzo nych i wy da wa nych przez li tew skie pa ñ stwo we i sa mo -
rz¹ do we in sty tu cje i urzê dy. Stro na li tew ska pod kre œ la, i¿ w pro jek cie zo sta ³y za war te
naj wa ¿ niej sze po stu la ty mniej szo œci na ro do wych.

Wy da je siê, i¿ de ba ta pub li cz na, któ ra ak tu al nie to czy siê na ten te mat na Lit wie,
mo ¿e byæ is tot nym ele men tem prze ko nu j¹ cym przed sta wi cie li li tew skie go Par la men tu
do przy jê cia tak d³u go ocze ki wa nej usta wy. Prag nê za pe wniæ, i¿ spra wa usta wy o pi so wni
imion i na zwisk jest przed mio tem roz mów i in ten sy wnych ne go cja cji pro wa dzo nych
przez Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych. Mi n i s ter Spraw Za gra ni cz nych Re pub li ki Li -
tew skiej P. Vai tie ku nas w trak cie osta t nich roz mów z Mi ni strem R. Si kor skim za pe -
wni³, i¿ bê dzie za bie ga³ o to, aby je sz cze przed te go ro cz ny mi wy bo ra mi na Lit wie zo sta ³a 
uchwa lo na usta wa re gu lu j¹ ca kwe stiê pi so wni imion i na zwisk w jê zy ku mniej szo œci.

W kwe stii dwu jê zy cz nych nazw ulic w miej sco wo œciach za mie sz ka nych przez mniej -
szoœæ pol sk¹ na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ od wie lu lat mniej szoœæ pol ska na Lit wie wnios ku je
o wpro wa dze nie nazw ulic w dwóch jê zy kach. Z uwa gi na uz na wa ne przez w³a dze li tew -
skie za fak ty cz nie sto j¹ ce po nad in ny mi prze pi sa mi po sta no wie nia Usta wy o jê zy ku pañ -
stwo wym, nie jest w prze ko na niu stro ny li tew skiej mo¿ li we re a li zo wa nie po sta no wie nia
art. 14, ti ret 1 o pra wie do swo bo dne go po s³u gi wa nia siê jê zy kiem mniej szo œci.

Chcia³ bym za pe wniæ, i¿ Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych uwa¿ nie mo ni to ru je
sy tua cjê w re jo nie wi leñ skim, w któ rym Wi leñ ski Okrê go wy S¹d Ad mi ni stra cyj ny na -
ka za³ usu n¹æ tab li ce z na zwa mi ulic w jê zy ku pol skim i po zo sta wiæ je dy nie tab li ce w jê -
zy ku li tew skim. Pol skie MSZ in ten sy wnie za bie ga na wszel kich mo¿ li wych fo rach
o re spek to wa nie przez stro nê li tew sk¹ prze pi sów li tew skiej Usta wy o Mniej szo œciach
Na ro do wych, jak te¿ art. 11 Kon wen cji Ra mo wej Ra dy Eu ro py o Ochro nie Mniej szo œci
Na ro do wych. Stro na pol ska przy jê ³a te¿ z za do wo le niem wy sto so wa nie przez Mi ni stra
Spraw Za gra ni cz nych RL P. Vai tie ki na sa li stów do prze wo dni cz¹ ce go Se jmu RL C. Jur -
se na sa, na wo ³u j¹ cych do szyb kie go roz wi¹ za nia pro ble mu z pi so wni¹ nazw ulic po polsku
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w miej sco wo œciach za mie sz ka nych przez Po la ków. Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych RP 
kon sek wen tnie do ma ga siê har mo ni za cji pra wa li tew skie go z prze pi sa mi unij ny mi
i re spek to wa nia przez stro nê li tew sk¹ obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów, umo¿ li wia j¹ cych
pi so wniê nazw ulic w jê zy ku pol skim.

Ta k ¿e sy tu a cja oœ wia ty pol skiej na Li t wie jest przed mio tem in ten sy w nych dzia³añ
pol skie go rz¹ du. Na le ¿y pod kre œ liæ, i¿ kon se k wen t ne dzia ³a nia na rzecz oœ wia ty pol -
skiej na Li t wie oraz po moc fi nan so wa, udzie la na przez w³a dze pol skie, po zwo li ³y na
utrzy ma nie w mi nio nych la tach mniej wiê cej tej sa mej li cz by szkó³ pol skich, co na po -
cz¹t ku lat 90. Na Li t wie dzia ³a j¹ 123 szko ³y, w któ rych s¹ kla sy z pol skim jê zy kiem na -
u cza nia. Po ró w nu j¹c to do sy tu a cji szkó³ in nych mniej szo œci na le ¿y pa miê taæ, ¿e
w 1996 r. na Li t wie by ³o po nad 80 szkó³ z ro syj skim jê zy kiem na u cza nia, w 2006 r. ju¿
tyl ko po nad 40. Fakt, i¿ li cz ba pol skich szkó³ prak ty cz nie nie zmie nia siê od po cz¹t ku
lat 90. na le ¿y wiêc uz naæ za suk ces. Pra g nê ta k ¿e za pe w niæ, i¿ Mi ni ster stwo Spraw Za -
gra ni cz nych ma pe³ n¹ œwia do moœæ naj now sze go za gro ¿e nia, ja kim jest no we li za cja
usta wy o oœ wia cie przy go to wa na przez Mi ni ster stwo Oœ wia ty i Na u ki RL. W zwi¹z ku
z po wy ¿ szym MSZ, wspól nie z Mi ni ster stwem Edu ka cji Na ro do wej, pla nu je pod j¹æ sto -
so wa ne dzia ³a nia w tej spra wie.

Na le ¿y za ra zem przy po m nieæ, i¿ w 2007 r. uru cho mio no fi liê Uni wer sy te tu Bia³o -
stoc kie go w Wil nie, co by ³o zwie ñ cze niem wie lo let nich za bie gów ró¿ nych œro do wisk
i w³adz pol skich pra cu j¹ cych na rzecz oœ wia ty pol skiej na Li t wie. Mi ni ster stwo Spraw
Za gra ni cz nych stoi na sta no wi s ku, i¿ two rze nie uni wer sy tec kich pla có wek edu ka cyj -
nych ma ogrom ny wa lor i jest in we sty cj¹ d³u go fa lo w¹. Po za edu ka cj¹ m³o dzie ¿y, jest to
cen ny oœ ro dek opi nio twór czy, a ta k ¿e zna ko mi te fo rum wy mia ny po gl¹ dów.

Je d no cze œ nie pra g nê pod kre œ liæ, i¿ Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych tak jak do -
tych czas, na dal bê dzie in i cjo waæ oraz wspie raæ wszel kie dzia³a nia ma j¹ ce na ce lu uzy s -
ka nie za do wa la j¹ cych roz wi¹ zañ pro ble mów Po la ków na Li t wie, w tym ta k ¿e
naj trud niej szej kwe stii – re pry wa ty za cji zie mi. Za in te re so wa nie Prze wo d ni cz¹ ce go Par -
la men tu Eu ro pej skie go Han sa G. Po et te r in ga pro ble ma mi Po la ków na Li t wie oraz za -
pe w nie nie o go to wo œci udzie le nia po mo cy na fo rum Unii Eu ro pej skiej, jest wa ¿ nym
sy g na ³em dla stro ny li tew skiej, i¿ spra wy prze strze ga nia praw mniej szo œci na ro do wych 
s¹ je d nym z prio ry te tów po li ty ki unij nej.

Z wy ra za mi sza cun ku
w z. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
An drzej Kre mer
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

 skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W ra mach op ra co wy wa nia no wej kon cep cji prze strzen ne go za go spo da ro -

wa nia kra ju stwo rzo ny zo sta³ pro jekt usta wy me tro po li tal nej. Nad pro jek tem
pra co wa³ ze spó³ pra w ni ków i eks per tów pod kie ro w ni c twem wo je wo dy œl¹s -
kie go, pa na Zyg mun ta £u ka sz czy ka. Œl¹s ki po mys³ na me tro po lie prze wi du je 
po wsta nie w Pol sce ag lo me ra cji: gór no œl¹s kiej, ³ó dz kiej, po mor skiej, kra kow -
skiej, wroc³aw skiej i po zna ñ skiej.

W przed sta wio nym pro jek cie usta wy na li œ cie me tro po lii nie zna laz³a siê
ag lo me ra cja byd go s ko -to ru ñ ska. W œro do wi s kach go spo dar czych, w³adz
miej skich oraz wszy s t kich je d no st kach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go re gio nu ku -
jaw sko -po mor skie go pro jekt ten przy jê ty zo sta³ z du ¿ym za nie po ko je niem
i nie za do wo le niem. Ut wo rze nie usta wo wej me tro po lii po mog ³o by is t nie j¹ cej
in te gra cji i po wsta niu du ¿e go zur ba ni zo wa ne go ob sza ru, któ ry móg³ by kon -
ku ro waæ z po zo sta ³y mi w po zy s ki wa niu œrod ków unij nych. Tyl ko w ta ki spo -
sób oba naj wiê k sze mia sta re gio nu ku jaw sko -po mor skie go bê d¹ mog ³y siê
roz wi jaæ na ró w ni z in ny mi du ¿y mi oœ rod ka mi miej ski mi.

Wspól ne dzia³a nia To ru nia i Byd go sz czy na rzecz ut wo rze nia byd go s ko -
-to ru ñ skie go ob sza ru me tro po li tal ne go siê ga j¹ lat sie dem dzie si¹ tych. Ob szar
ten, ja ko po ten cjal ne cen trum roz wo ju spo ³e cz no -go spo dar cze go o zna cze niu
eu ro pej skim, zo sta³ za pi sa ny w „Kon cep cji po li ty ki prze strzen ne go za go spo -
da ro wa nia kra ju” w lip cu 2001 r. i de li mi to wa ny w „Pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go wo je wó dz twa ku jaw sko -po mor skie go” uchwa lo nym
w czer w cu 2003 r. Z ini cja ty wy pre zy den tów Byd go sz czy i To ru nia w 2005 r.
pod pi sa no po ro zu mie nie par t ner skie w spra wie byd go s ko -to ru ñ skie go ob -
sza ru me tro po li tal ne go, sy g no wa ne przez mar sza³ ka wo je wó dz twa ku jaw -
sko -po mor skie go oraz sta ro stów byd go s kie go i to ru ñ skie go. Pod jê to ta k ¿e
de kla ra cjê in ten cyj n¹ o wspó³ pra cy par t ner skiej w spra wie re a li za cji pro jek -
tów wspó³ fi nan so wa nych ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej.

Te uni ka to we do œwiad cze nia zwi¹ za ne z bu do wa niem bi po lar nej me tro po -
lii, ut wo rzo nej w opar ciu o dwa ró w no rzê d ne or ga ni z my miej skie, po win ny zo -
staæ wy ko rzy sta ne pod czas two rze nia za pi sów usta wy. Wspól ny po ten cja³,
ja ki po sia da j¹ oba mia sta, oraz wspól nie pod jê te i zre a li zo wa ne przed siê w ziê -
cia up ra w nia j¹ do za bie ga nia o to, by na li œ cie ob sza rów me tro po li tal nych zna -
laz³a siê ta k ¿e ag lo me ra cja byd go s ko -to ru ñ ska. Jest to wa ¿ ne nie tyl ko
z pun k tu wi dze nia gmin, któ re do niej we jd¹, ale ta k ¿e ze wzglê du na roz wój
ca ³e go wo je wó dz twa ku jaw sko -po mor skie go.

Zwi¹ zek me tro po li tal ny, ja ko fe de ra cja gmin, bê dzie wspól nie kszta³ to -
waæ po li ty kê prze strzen n¹, ko mu ni ka cyj n¹, dro go w¹, ochro ny œro do wi s ka
i go spo dar ki od pa da mi. Pod kre œ liæ na le ¿y ta k ¿e po ten cja³y obu miast ja ko
zna cz¹ cych na ma pie kra ju oœ rod ków aka de mic kich i kul tu ral nych.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze! Za sa dy two rze nia me tro po lii po win ny sprzy -
jaæ ró wno mier ne mu roz wo jo wi kra ju. Dla te go pro szê o uw zglê dnie nie is t nie -
j¹ cych wiel kich mo¿ li wo œci, am bi cji i wiz ji roz wo ju spo³e cz no œci obu g³ó wnych 
miast re gio nu: Byd go sz czy i To ru nia. Ut wo rze nie ag lo me ra cji byd gos ko -to ruñ -
skiej bê dzie is tot nym czyn ni kiem roz wo ju ca ³e go re gio nu ku jaw sko -po mor -
skie go i po zwo li ko rzy staæ z je go nie pow ta rzal nych wa lo rów wszy s t kim tym,
któ rzy po szu ku j¹ wspa nia ³ych wi do ków i od po czyn ku, a tak ¿e tym, któ rzy
tu taj chc¹ re a li zo waæ swo je am bi cje i ma rze nia.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son
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Od po wie dŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 20 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-433/08),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na An drze ja Per so -
na pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku w spra wie pro jek tu
usta wy me tro po li tal nej, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie prag nê pod kreœ liæ, ¿e pro ble ma ty ka roz wo ju ag lo me ra cji i me tro po lii
po zo sta je w za kre sie za in te re so wa nia Rz¹ du. Wa¿ nym za³o ¿e niem po de jmo wa nych
dzia ³añ jest upo rz¹d ko wa nie po dzia ³u kom pe ten cji miê dzy ad mi ni stra cj¹ rz¹ do w¹ i sa -
mo rz¹ do w¹ oraz wdro ¿e nie in stru men tów wspie ra j¹ cych roz wój tych ob sza rów. Po wy ¿ -
szy cel Rz¹d prag nie re a li zo waæ we wspó³ pra cy z or ga ni za cja mi sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go oraz in ny mi pod mio ta mi bez po œre dnio za in te re so wa ny mi po szcze gól ny mi aspek -
ta mi ma te rii ad mi ni stra cji pub li cz nej.

Obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra wa umo ¿ li wia j¹ ró¿ ne for my wspó³ pra cy je d no stek sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go. Nie mniej prak ty cz ne do œwiad cze nia do ty cz¹ ce ob sza rów me -
tro po li tal nych, tj. uk³a dów prze strzen nych sk³a da j¹ cych siê z du ¿e go mia sta oraz
ota cza j¹ cych go te re nów œciœ le z nim fun k cjo nal nie po wi¹ za nych wska zu j¹, i¿ ure gu lo -
wa nia te mo g¹ oka zaæ siê nie wy star cza j¹ ce i nie w pe³ ni wy ko rzy sta ne. Dla te go te¿ ce -
lo wym po zo sta je wy pra co wa nie roz wi¹ zañ w przed mio cie fun k cjo no wa nia ob sza rów
me tro po li tal nych. Pre fe ro wa nym roz wi¹ za niem sy s te mo wym jest usta wa, ja ko ge ne -
ral ny akt pra w ny dla wszy s t kich ob sza rów me tro po li tal nych, z ewen tu al n¹ mo ¿ li wo -
œci¹ do pre cy zo wa nia kwe stii ustro jo wych przez sa me me tro po lie.

W ra mach pro wa dzo nych prac przy go to wa no dia gno zê pro ble mów roz wo ju ob sza -
rów me tro po li tar nych i re ko men da cji de li mi ta cji ob sza rów me tro po li tar nych w Pol sce,
któ ra ob jê ³a m.in.: za rys pro ce sów me tro po li za cji w Pol sce, kla sy fi ka cjê oœ rod ków me -
tro po li tar nych, oœ rod ki me tro po li tar ne w sy s te mie osa dni czym Pol ski, kry te ria i wskaŸ -
ni ki de li mi ta cji ob sza rów me tro po li tar nych w ujê ciu wa rian to wym, po ten cjal ne
ob sza ry me tro po li tar ne w Pol sce (pod sta wo wa cha rak te ry sty ka) oraz ogra ni cze nia roz -
wo ju ob sza rów me tro po li tar nych i mo¿ li wo œci wy ko rzy sta nia ich po ten cja ³u
spo³eczno-gospodarczego.

Pod kre œ le nia wy ma ga, ¿e w dniu 28 ma ja 2008 ro ku na po sie dze niu Ko mi sji Wspól -
nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go zo sta³ za pre zen to wa ny wstêp ny pro jekt usta wy
o roz wo ju miast i ob sza rach me tro po li tal nych (tekst do ku men tu do stêp ny na stro nach
in ter ne to wych MSWiA – www.mswia.gov.pl za k³ad ka ak tu al no œci: 28.05.2008 – „Trze ci,
de cy du j¹ cy krok na rzecz sa mo rz¹ du te ry to rial ne go” – uro czy ste po sie dze nie KW RiST).

Przed mio to wy pro jekt za k³a da ak ty w ne wspie ra nie roz wo ju miast, wo bec któ rych
mo ¿ na stwier dziæ, ¿e wspar cie to wp³y nie szcze gól nie ko rzy st nie na roz wój go spo dar czy 
kra ju i na zmniej sze nie dy stan su roz wo jo we go dzie l¹ ce go Pol skê od in nych pa ñstw
Unii Eu ro pej skiej.

W szcze gól no œci zaœ wspar cie to pro wa dziæ ma do wzro stu kon ku ren cyj no œci i in -
no wa cyj no œci go spo dar ki oraz roz wo ju opar te go na wie dzy, a tak ¿e po pra wy sta nu in -
fra struk tu ry te chni cz nej i spo ³e cz nej (w tym przy spie sze nia roz bu do wy in fra struk tu ry
ko mu ni ka cyj nej o zna cze niu ogól no kra jo wym i re gio nal nym). Is tot n¹ kwe sti¹ jest ró w -
nie¿ pod nie sie nie spój no œci te ry to rial nej da ne go ob sza ru, a tak ¿e wp³yw wska za ne go
wy ¿ ej wspar cia na is tot ny wzrost ro li Pol ski w re la cjach trans gra ni cz nych, miê dzy na -
ro do wych lub eu ro pej skich.

Po wy ¿ sze od no si siê w szcze gól no œci do me tro po lii o zna cze niu eu ro pej skim i kra jo -
wym: m.st. War sza wa, czter na œcie miast na pra wach po wia tu wspól nie two rz¹ cych
me tro po liê gór no œl¹s k¹ (ka to wic k¹) „Si le sia”, £ódŸ, Kra ków, trzy mia sta na pra wach
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po wia tu wspól nie two rz¹ ce me tro po liê trój miej sk¹ (gda ñ sk¹), Wroc³aw i Po znañ, a ta k -
¿e roz wi niê tych me tro po lii o zna cze niu re gio nal nym: Byd goszcz i To ruñ (me tro po lia
byd gos ko–to ruñ ska) oraz Szcze cin, a ta k ¿e Lu b lin, Bia ³y stok i Rze szów.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH 
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 21 kwiet nia bie ¿¹ ce go ro ku bur mistrz mia sta Alek san dro wa Ku -

jaw skie go ucze st ni czy³ w VIII Ogól no pol skim Fo rum Dys ku syj nym w War sza -
wie po œwiê co nym wspó³ pra cy PKP z sa mo rz¹ da mi lo kal ny mi w za kre sie
za go spo da ro wa nia zbê d ne go ma j¹t ku, li nii ko le jo wych i dwor ców. Pod czas
fo rum po ru szo no kwe stiê nie od p³at ne go prze ka za nia bu dyn ku dwor ca PKP
wraz z dzia³ k¹ na rzecz sa mo rz¹ du mia sta Alek san dro wa Ku jaw skie go.

Mi mo pod pi sa ne go w lu tym bie ¿¹ ce go ro ku pro to ko³u uz go d nieñ miê dzy
Od dzia ³em Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo œcia mi PKP w Byd go sz czy a gmi n¹
miej sk¹ Alek san drów Ku jaw ski, w któ rym okre œ lo no wza jem ne zo bo wi¹ za -
nia, Za rz¹d PKP SA nie pod j¹³ po zy ty w nej dla sa mo rz¹ du de cy z ji. We d³ug
obe c nych na fo rum przed sta wi cie li PKP, dy rek to ra Biu ra Nie ru cho mo œci Stra -
te gi cz nych Cen tra li PKP SA i dy rek to ra pe³ no moc ni ka Za rz¹ du PKP SA do
spraw nie ru cho mo œci, prze ka za nie dwor ca PKP by ³o by mo ¿ li we pod wa run -
kiem umo rze nia przez mia sto czê œci d³u gu (oko ³o 100–150 ty siê cy z³) z ty tu ³u
po dat ku od nie ru cho mo œci o wy so ko œci oko ³o 300 ty siê cy z³. Umo rzo na kwo ta 
mog ³a by byæ ewen tu al nie za in we sto wa na przez PKP w obiekt dwor ca lub je -
go oto cze nie przy wspar ciu z bu d¿ e tu mia sta.

Sa mo rz¹d mia sta nie jest w sta nie za ak cep to waæ no wych pro po zy cji
PKP SA. Ra da miej ska w wy da nej uchwa le ak cep tu je na by cie nie ru cho mo œci
wy³¹ cz nie nie od p³at nie, jest to sta no wis ko zde cy do wa ne. Umo rze nie zo bo -
wi¹ zañ po dat ko wych przez mia sto skut ku je bra kiem wp³y wów do bu d¿e tu
mia sta, a co gor sze po mniej sza wy so koœæ sub wen cji z bu d¿e tu pañ stwa
w na stê p nych la tach. PKP SA dys po nu je w Alek san dro wie Ku jaw skim in ny -
mi grun ta mi, dzia³ ka mi, któ re nie s¹ wy ko rzy sty wa ne dla po trzeb me ry to ry cz -
nej dzia ³al no œci, a sta no wi¹ Ÿród ³o in trat nych do cho dów spó ³ki. Dzia³ ki te
mog ³y by byæ przed mio tem ewen tual nych ro ko wañ w spra wie umo rze nia d³u -
gu. Obie k ty za byt ko we go dwor ca PKP wy ma ga j¹ pod jê cia je dno zna cz nych
i pil nych de cyz ji ze wzglê du na ich stan te chni cz ny, bez pie czeñ stwo po dró¿ -
nych i in nych osób oraz este ty kê mia sta.

Na trzy dzie stym siód mym po sie dze niu Se na tu szó stej ka den cji, w dniu
26 lip ca 2007 r., z³o ¿y³em oœ wiad cze nie skie ro wa ne do mi ni stra trans por tu
w spra wie za byt ko we go bu dyn ku dwor ca ko le jo we go wraz z przy leg ³ym par -
kiem w Alek san dro wie Ku jaw skim. Przed sta wio ne w od po wie dzi sta no wi s -
ko mi ni ster stwa by ³o zgo d ne z ocze ki wa nia mi w³adz mia sta i gmi ny, uz na no
w nim, ¿e „prze ka za nie nie ru cho mo œci wy da je siê roz wi¹ za niem ko rzy st nym
dla PKP SA”. Obe c ne sta no wi s ko Za rz¹ du PKP jest sprze cz ne z od po wie dzi¹
udzie lo n¹ przez mi ni stra.

Na su wa j¹ siê za tem py ta nia: dla cze go PKP SA, re mon tu j¹c in ne obie k ty
dwor co we, do dziœ nie za pla no wa³o od no wie nia dwor ca w Alek san dro wie Ku -
jaw skim? Dla cze go, nie prze wi du j¹c re mon tu za byt ko we go dwor ca i je go oto cze -
nia, zwle ka siê z de cy z j¹ o je go prze ka za niu? Prze cie¿ sa mo rz¹d miej ski z³o ¿y³
pi sem n¹ de kla ra cjê o za pe w nie niu utrzy ma nia wszy s t kich fun k cji i urz¹ dzeñ
zwi¹ za nych z ob s³u g¹ trans por tu osób, to wa rów, ³¹ cz no œci, ener ge ty ki itp.

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze, wznie sio ny w 1865 r. alek san drow ski dwo -
rzec ko le jo wy to obiekt zbu do wa ny w sty lu ek lek ty cz nym z prze wa g¹ ele -
men tów kla sy cy sty cz nych. Sk³a da siê z kil ku bu dyn ków o bo ga tej de ko ra cji
ar chi tek to ni cz nej ele wa cji. Dla mie sz ka ñ ców mia sta i przy jez d nych sta no wi
g³ó wn¹, obok gma chu da w ne go ko le gium Sa le z ja nów, atrak cjê mia sta.

W imie niu mie sz ka ñ ców Alek san dro wa Ku jaw skie go je sz cze raz pro szê
o wy da nie po zy ty w nej de cy z ji umo ¿ li wia j¹ cej pod jê cie prac kon ser wa tor -
skich w obie k tach dwor co wych, a tym sa mym po pra wê wi ze run ku mia sta,
o co od wie lu lat za bie ga j¹ je go go spo da rze.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son
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Od po wie dŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa na An drze ja Per so na Se na to ra RP

do ty cz¹ cym prze ka za nia za byt ko we go bu dyn ku dwor ca PKP w Alek san dro wie Ku jaw -
skim na rzecz lo kal ne go sa mo rz¹ du, up rzej mie przed k³a dam wy ja œ nie nia w przed mio -
to wej spra wie.

War toœæ za byt ko we go dwor ca PKP w Alek san dro wie Ku jaw skim, wznie sio ne go
w la tach sze œæ dzie si¹ tych dzie wiêt na ste go wie ku, zo sta³a wy ce nio na przez rze czo znaw -
cê ma j¹t ko we go na kwo tê 1 727 tys. z³, w tym pra wo u¿y t ko wa nia wie czy ste go grun tu,
dzia³ ki ewi den cyj nej nr 16/10, na 301 tys. z³.

Bu dy nek dwor ca PKP wy ma ga re mon tu i mo der ni za cji po le ga j¹ cej miê dzy in ny mi
na prze bu do wie po mie sz czeñ u¿y t ko wa nych w zwi¹z ku z utrzy ma niem fun k cji
i urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych trans por to wi ko le jo we mu.

Pro wa dz¹c ne go cja cje z w³a dza mi Gmi ny Miej skiej Alek san drów Ku jaw ski, Za rz¹d
PKP S.A. wy cho dzi³ z za³o ¿e nia, ¿e prze ka za nie nie ru cho mo œci mog ³o by od byæ siê
w dwóch try bach. Nie od p³at nie w try bie art. 39 ust. 4 usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r.
o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa Pañ stwo we go „Pol -
skie Ko le je Pañ stwo we” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) zo sta³ by prze ka za ny bu dy nek
war to œci 1 426 z³, na to miast pra wo u¿y t ko wa nia wie czy ste go grun tu war to œci 301 tys. z³
by ³o by prze ka za ne w try bie art. 66 § 1 pkt 2 usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. Or dy na -
cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) za wy ga sze nie zo bo wi¹ zañ po dat -
ko wych wo bec Gmi ny. Is t nie j¹ ce za d³u ¿e nie PKP S.A. wo bec Gmi ny Alek san drów
Ku jaw ski wy no si ³o na dzieñ 31 ma ja 2008 r. 349 tys. z³.

Pro po no wa ne roz wi¹ za nie, sa tys fak cjo nu j¹ ce PKP S.A., po zwo li³o by skie ro waæ fun -
du sze prze zna czo ne na sp³a tê d³u gu po dat ko we go, na re mont po mie sz czeñ dwor ca po -
zo sta j¹ cych w dys po zy cji Spó ³ki, a je d no cze œ nie pra wie ca³ ko wi cie za spo koi ³o by
¿¹ da nia Gmi ny do ty cz¹ ce ure gu lo wa nia za leg ³ych zo bo wi¹ zañ po dat ko wych.

Pro po zy cja po wy ¿ sza zo sta³a przed sta wio na Bur mi strzo wi Mia sta Alek san drów
Ku jaw ski w dniu 21 ma ja 2008 r., je d nak pi s mem z dnia 3 czer w ca 2008 r.
(S.0717-112/08) Bur mistrz nie za ak cep to wa³ przed mio to we go roz wi¹ za nia.

Bio r¹c po wy ¿ sze pod uwa gê, a przede wszy s t kim ma j¹c na wzglê dzie pil n¹ po trze bê 
pod jê cia prac kon ser wa tor skich w za byt ko wych obie k tach dwor co wych, Za rz¹d PKP
S.A. zo bo wi¹ za³ siê do nie zw³o cz ne go roz pa trze nia mo ¿ li wo œci nie od p³at ne go prze ka za -
nia praw do przed mio to wej nie ru cho mo œci w try bie art. 39 ust. 4 po wo³a nej usta wy
o ko mer cja li za cji (...) PKP.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja nu sza Ra cho nia

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Ja ko je d na z ba rier roz wo ju go spo dar cze go na sze go kra ju ja wi siê brak

r¹k do pra cy. Do mo je go biu ra se na tor skie go zg³a sza j¹ siê pra co daw cy z in -
for ma cja mi o bra ku chêt nych do pra cy w bu do w ni c twie, rol ni c twie czy te¿
w us ³u gach, w tym do opie ki nad lu dŸ mi cho ry mi lub w po de sz³ym wie ku.

Mi ni ster pra cy i po li ty ki spo³e cz nej, pa ni Jo lan ta Fe dak, 29 sty cz nia
2008 r. pod pi sa ³a roz po rz¹ dze nie zmie nia j¹ ce roz po rz¹ dze nie w spra wie wy -
ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców bez ko nie cz no œci uzy s ka nia ze zwo le nia 
na pra cê. Roz po rz¹ dze nie zo sta ³o opu b li ko wa ne w Dz.U. nr 17 z 31 sty cz nia
2008 r., poz. 106, i obo wi¹ zu je od 1 lu te go 2008 r. In for ma cja o tym no wym ak -
cie pra w nym po da na by ³a do pu b li cz nej wia do mo œci przez œrod ki ma so we go
prze ka zu na prze ³o mie sty cz nia i lu te go bie ¿¹ ce go ro ku.

No wy akt da je cu dzo ziem com po cho dz¹ cym z pa ñstw gra ni cz¹ cych z Pol -
sk¹, to jest z Ukra i ny, Bia³o ru si i Fe de ra cji Ro syj skiej, mo ¿ li woœæ wy ko ny wa -
nia pra cy krót ko ter mi no wej bez obo wi¹z ku uzy s ki wa nia ze zwo le nia na
pra cê w okre sie do sze œciu mie siê cy w ci¹ gu ko lej nych dwu na stu mie siê cy, li -
cz¹c od pier w sze go wjaz du do Pol ski.

Od kil ku dni otrzy mu jê od pra co daw ców in for ma cje, ¿e oby wa te le Ukra i -
ny, któ rzy by li za trud nie ni na te ry to rium Pol ski na pod sta wie wy mie nio ne go
roz po rz¹ dze nia, w mo men cie prze kra cza nia gra ni cy w dro dze do do mów na
Ukra i nie s¹ za trzy my wa ni przez Stra¿ Gra ni cz n¹ i in for mo wa ni, ¿e prze by -
wa j¹ na te ry to rium Pol ski nie le gal nie. Wy da wa na im jest de cy z ja o zo bo -
wi¹ za niu do na tych mia sto we go opu sz cze nia te ry to rium RP – z od po wie d nim
wpi sem do pa sz por tu wraz z wszel ki mi te go kon se k wen cja mi – po mi mo
przed sta wie nia wszy s t kich do ku men tów po twier dza j¹ cych ofi cjal ne za trud -
nie nie, jak zg³o sze nie do Po wia to we go Urzê du Pra cy, wy st¹ pie nie o NIP oraz
po œwiad cze nie za mel do wa nia.

Up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o in for ma cjê, ile te go ty pu de cy z ji wy da³a 
Stra¿ Gra ni cz na na prze jœ ciu gra ni cz nym w Hre ben nem w okre sie od 1 lu te go
2008 r. do 30 ma ja 2008 r.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ja nusz Ra choñ

OdpowiedŸ

War sza wa, 19 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 15 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-434/08)

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia Se na to ra RP Pa na Ja nu sza Ra cho nia z³o ¿o ne go
pod czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 ro ku w spra wie de cyz ji wy da -
wa nych przez Stra¿ Gra ni cz n¹ na prze jœciu gra ni cz nym w Hre ben nem w okre sie od 1
lu te go 2008 ro ku do 30 ma ja 2008 ro ku, zo bo wi¹ zu j¹ cych cu dzo ziem ców do na tych mia -
sto we go opu sz cze nia te ry to rium RP up rzej mie in for mu jê, i¿ zgo d nie z art. 97 usta wy
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z dnia 13 czer wca 2003 ro ku o cu dzo ziem cach (t.j.: Dz. U. z 2006 ro ku Nr 234, poz.
1694 z póŸn. zm.) – cu dzo zie miec mo ¿e byæ zo bo wi¹ za ny do opu sz cze nia te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej w ter mi nie 7 dni, w przy pad kach o któ rych mo wa w art. 88 ust. 1 
pkt 1-3 ww. usta wy, tj.:

1) prze by wa na te ry to rium bez wy ma ga nej wi zy, ze zwo le nia na za mie sz ka nie na czas
oz na czo ny, ze zwo le nia na osie d le nie siê lub ze zwo le nia na po byt re zy den ta d³u go --
ter mi no we go WE,

2) wy ko ny wa³ pra cê nie zgo d nie z usta w¹ z dnia 20 kwiet nia 2004 ro ku o pro mo cji za --
trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (t.j.: Dz. U. z 2008 ro ku Nr 69, poz. 415
z póŸn. zm.) al bo pod j¹³ dzia³al noœæ go spo dar cz¹ nie zgo d nie z prze pi sa mi obo --
wi¹ zu j¹ cy mi w tym za kre sie w Rze czy po spo li tej Pol skiej,

3) nie po sia da œrod ków fi nan so wych nie zbê d nych do po kry cia ko sz tów po by tu na te --
ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej i nie mo ¿e wska zaæ wia ry go d nych Ÿró de³ ich
uzy s ka nia.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze uz naæ na le ¿y, i¿ w sy tua cji przed sta wio nej Przez Pa na
Se na to ra brak jest pod staw pra w nych do wy da wa nia przez Stra¿ Gra ni cz n¹ de cyz ji
o zo bo wi¹ zy wa niu cu dzo ziem ca do opu sz cze nia te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej,
za wy j¹t kiem przy pad ków prze d³u ¿e nia przez cu dzo ziem ca po by tu po nad ter min okreœ -
lo ny w wi zie.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Piotr Sta chañ czyk
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zbi gnie wa Ro ma szew skie go

skie ro wa ne do mi ni stra skar bu pañ stwa Alek san dra Gra da
oraz do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Pa no wie Mi ni stro wie!
Mo je oœ wiad cze nia w spra wie ope ra to ra sy te mu prze sy³o we go ma j¹ ju¿

swo j¹ hi sto riê – po prze d nie sk³a da ³em w dniach: 15 li s to pa da 2005 r., 18 paŸ -
dzier ni ka 2006 r. oraz 17 czer wca 2007 r.

Pra g nê przy po m nieæ, ¿e w 2005 r. w trak cie prac nad no we li za cj¹ usta wy 
– Pra wo ener ge ty cz ne uda³o mi siê, wbrew sta no wi s ku sej mo wej Ko mi sji Go -
spo dar ki, wpro wa dziæ do tej usta wy art. 9k, dziê ki któ re mu na sze pa ñ stwo
za pe w ni ³o so bie trwa ³¹, usta wo w¹ kon tro lê nad sy s te ma mi prze sy ³o wy mi
ener gii elek try cz nej, ga zu i ro py na f to wej.

Dla te go z ogrom nym nie po ko jem po raz czwar ty stwier dzam, ¿e do dnia dzi -
siej sze go, czy li po trzech la tach od wpro wa dze nia art. 9k, spra wa ope ra to ra sy -
s te mu prze sy³o we go w elek tro e ner ge ty ce nie jest za ³at wio na do ko ñ ca.
Wpraw dzie w dniu 31 gru d nia 2006 r. spe³ nio no mi ni mal ne wy mo gi art. 9k,
prze ka zu j¹c do Skar bu Pa ñ stwa 100% ak cji spó ³ki PSE Ope ra tor SA, a 30 gru d -
nia 2007 r. obe c ny rz¹d, za co mu chwa ³a, zgo d nie z za pi sa mi pro gra mu dla
elek tro e ner ge ty ki po prze d nie go rz¹ du prze ka za³ ope ra to ro wi wiê k szoœæ ma j¹t -
ku sie cio we go, to je d nak do dnia dzi siej sze go ope ra tor sy s te mu prze sy ³o we go
nie otrzy ma³ is tot nych dla je go fun k cjo no wa nia sk³a d ni ków ma j¹t ko wych, czy li
spó ³ek eks plo a ta cyj nych oraz sie ci prze sy ³o wych trans gra ni cz nych na kie run ku
wscho d nim. Do tych cza so wy w³a œci ciel te go ma j¹t ku – spó ³ka Skar bu Pa ñ stwa
Pol ska Gru pa Ener ge ty cz na SA bez ¿a d ne go uza sa d nie nia usta wo we go czy te¿
for mal ne go i – o ile mi wia do mo – wbrew sta no wi s ku mi ni stra skar bu pa ñ stwa
blo ku je prze ka za nie ope ra to ro wi oma wia ne go ma j¹t ku.

OpóŸ nia nie prac nad osta te cz nym uk szta³ to wa niem ope ra to ra za cho dzi w sy -
tu a cji, gdy Kra jo wy Sy s tem Elek tro e ner ge ty cz ny znaj du je siê na gra ni cy wy dol -
no œci, ma le j¹ re zer wy ope ra cyj ne mo cy, a w per spek ty wie naj bli¿ szych lat na le ¿y
siê li czyæ z ko nie cz no œci¹ okre so we go wpro wa dze nia ogra ni czeñ po bo ru ener gii.

Dla te go za py tu jê pa na mi ni stra skar bu pa ñ stwa:
1. Kie dy wy mie nio ny po wy ¿ ej ma j¹ tek zo sta nie prze ka za ny przez PGE do

PSE Ope ra tor i po zwo li ope ra to ro wi wy pe³ niaæ przy pi sa ne mu za da nia i dla -
cze go mi ni ster skar bu pa ñ stwa to le ru je dzia³a nia za rz¹ du PGE SA opóŸ nia j¹ ce 
osta te cz ne uk szta³ to wa nie ma j¹t ku ope ra to ra sy s te mu prze sy ³o we go?

2. W zwi¹z ku z sze ro ki mi pla na mi pry wa ty za cyj ny mi re sor tu is t nie je
oba wa, ¿e ma j¹ tek usta wo wo przy na le ¿ ny ope ra to ro wi mo ¿e zo staæ spry wa -
ty zo wa ny, a do pro wa dze nie do zgo d no œci z dy rek ty w¹ eu ro pej sk¹ mo ¿e po -
ci¹ g n¹æ do dat ko we ko sz ty. By³ by to chi chot hi sto rii, bo wiem aku rat w tej
dzie dzi nie je s te œ my w Eu ro pie li de rem.

Kie ru jê te¿ py ta nia do mi ni stra go spo dar ki.
S¹ dzê, ¿e pan mi ni ster, od po wie dzial ny za sta no wie nie re gu³ gry go spo -

dar czej, wi dzi ko nie cz noœæ zde cy do wa ne go wspar cia za rz¹ du ope ra to ra, re -
pre zen tu j¹ ce go usta wo wo in te res pa ñ stwa i je go oby wa te li, i zga dza siê pan
z moim sta no wi s kiem, ¿e ope ra tor wi nien mieæ sto so w ne do je go ro li œrod ki
pra w ne, ma te rial ne i te ch ni cz ne, za pe w nia j¹ ce bez pie cz n¹ pra cê ca ³e go Kra -
jo we go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go.

Tak wiêc py tam:
1. Czy pan mi ni ster za mie rza we s przeæ sku te cz noœæ dzia³añ ope ra to ra po -

przez wpro wa dze nie re gu la cji u³at wia j¹ cych i skra ca j¹ cych po zy s ki wa nie pra -
wa dro gi oraz po zwo leñ na bu do wê is tot nych ele men tów sie ci prze sy ³o wej?

2. Czy pan mi ni ster roz wa ¿a po stu lo wa n¹ od lat mo ¿ li woœæ za li cze nia in -
we sty cji li nio wych ce lu pu b li cz ne go o zna cze niu po nad lo kal nym do za dañ
rz¹ do wych?

3. Czy roz wa ¿a ne jest ut wo rze nie zgo d nych z usta w¹ i dy rek ty wa mi UE
ope ra to rów sy s te mów dys try bu cyj nych i przy jê cie ja s nych za sad ich udzia³u
w za pe w nie niu bez pie cz nej pra cy Kra jo we go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go?
Osta t nia awa ria w Szcze ci nie ja s no po ka zu je, jak wa ¿ ne jest za jê cie siê tym pro -
ble mem.
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Pro ble my, ja kie wy³o ni ³y siê w cza sie opa dów œnie gu na Po mo rzu Za cho dnim, 
nie sta no wi¹ o s³a bo œci sy s te mu ener ge ty cz ne go w³a œ nie w tym re gio nie, s¹
one za gro ¿e niem dla ca ³e go sy s te mu. Wy ³¹ cze nia po ja wia j¹ siê co raz czê œciej 
ró w nie¿ w in nych re gio nach kra ju, osta t nio na przy k³ad we Wroc ³a wiu.
W zwi¹z ku z tym mam na dzie jê, ¿e pro b lem zo sta nie roz wi¹ za ny do koñ ca,
zo sta n¹ prze ³a ma ne par ty ku lar ne in te re sy PGE SA i zrea li zo wa ne to, co jest
za pi sa ne w kon sty tu cji, a wiêc za sa dy pañ stwa pra wa.

Po nad to, je œ li mo je ko lej ne oœ wiad cze nia mo g¹ przy spie szyæ roz wi¹ za nie 
pro ble mu, na co wska zu je do tych cza so wa hi sto ria, to go tów je s tem je sk³a -
daæ na wet co mie si¹c.

Zbi gniew Ro ma szew ski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

War sza wa, 6.06. 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

W na wi¹ za niu do pi s ma Pa na Mar sza³ ka znak BPS/DSK-043-442/08 z dnia
15.05.2008 r., za po œre d ni c twem któ re go zo sta³o prze s³a ne oœ wiad cze nie pa na se na to -
ra Zbi gnie wa Ro ma szew skie go z dnia 08.05.2008 r., w spra wie prze ka za nia trans gra -
ni cz nych li nii elek tro e ner ge ty cz nych do spó ³ki PSE-Ope ra tor S.A., przed sta wiam
sta no wi s ko Mi ni ster stwa Skar bu Pa ñ stwa w przed mio to wej kwe stii.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ re a li zu j¹c po sta no wie nia rz¹ do we go Pro gra mu dla elek tro -
e ner ge ty ki oraz usta wy Pra wo ener ge ty cz ne w ob sza rze wy dzie le nia ope ra to ra sy s te mu 
prze sy³o we go elek tro e ner ge ty cz ne go ra zem z ma j¹t kiem sie cio wym z PGE Pol skiej
Gru py Ener ge ty cz nej S.A. w pier wszej ko lej no œci zo sta ³o zrea li zo wa ne tzw. us kar bo -
wie nie Ope ra to ra Sy s te mu Prze sy ³o we go tj. ze struk tur Pol skich Sie ci Elek tro e ner ge ty cz -
nych S.A. zo sta ³a wy dzie lo na spó ³ka PSE-Operator S.A. Uchwa ³a Wal ne go Zgro ma dze -
nia w przed mio to wej spra wie zo sta ³a po wziê ta w dniu 27.12.2006 r. Od te go mo men tu
Skarb Pañ stwa jest w³a œci cie lem 100% ak cji PSE-Operator S.A.

Ko lej nym kro kiem do re a li za cji wy dzie le nia ope ra to ra sy s te mu prze sy³o we go elek -
tro e ner ge ty cz ne go ra zem z ma j¹t kiem sie cio wym, by ³o prze nie sie nie w³a s no œci ww.
ma j¹t ku z PGE Pol skiej Gru py Ener ge ty cz nej S.A. na rzecz PSE-Ope ra tor S.A. Wal ne
Zgro ma dze nie ww. Spó ³ki w dniu 05.12.2007 r. wy ra zi ³o zgo dê na po dzia³ PGE Pol ska
Gru pa Ener ge ty cz na S.A. W wy ni ku te go po dzia ³u zo sta³ wy dzie lo ny ma j¹ tek sie ci
prze sy ³o wych, któ ry wnie sio no na pod wy ¿ sze nie ka pi ta ³u za k³a d o we go Ope ra to ra Sy s -
te mu Prze sy ³o we go tj. spó ³ki PSE-Ope ra tor S.A. Uchwa ³a Wal ne go Zgro ma dze nia
PSE-Ope ra tor S.A. o pod wy ¿ sze niu ka pi ta ³u za k³a d o we go tej Spó ³ki zo sta ³a za re je stro -
wa na w dniu 31.12.2007 r., tym sa mym re a li za cja za ³o ¿eñ za war tych w Pro gra mie dla
elek tro e ner ge ty ki zo sta ³a za ko ñ czo na.

„Li nie Wscho dnie” czy li li nie trans gra ni cz ne ³¹ cz¹ ce sy s tem elek tro e ner ge ty cz ny
Pol ski z sy s te ma mi Bia³o ru si i Ukrai ny, w sk³ad któ rych wcho dz¹: li nia 220 kV
Roœ–Bia³ystok, li nia 220 kV Do brot wór–Za moœæ, li nia 750 kV Chmiel nic ka–Rze szów s¹ 
w³a s no œci¹ spó ³ki PGE Pol ska Gru pa Ener ge ty cz na S.A.

Zgo d nie z usta le nia mi Ze spo³u ds. re a li za cji „Pro gra mu dla elek tro e ner ge ty ki” pod
prze wo d ni c twem Mi ni stra Go spo dar ki ma j¹ tek w po sta ci „li nii wscho d nich” nie wszed³ 
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w sk³ad ma j¹t ku sie ci prze sy ³o wych, któ ry zo sta³ prze ka za ny na rzecz PSE-Ope ra tor
S.A w ra mach do ko na ne go w ko ñ cu 2007 ro ku po dzia ³u spó ³ki PGE S.A. i pod wy ¿ sze -
nia ka pi ta ³u za k³a d o we go PSE-Ope ra tor S.A.

W oce nie Urzê du Re gu la cji Ener ge ty ki „Li nie wscho dnie”, s¹ sk³a dni ka mi Kra jo we -
go Sy s te mu Ener ge ty cz ne go i s¹ nie zbê d ne do za pe wnie nia bez pie czeñ stwa ener ge ty cz -
ne go kra ju. Gwa ran tu je to ró w nie¿ za pe wnie nie ró w ne go do stê pu dla wszy s t kich ope -
ra to rów chc¹ cych ko rzy staæ z tych li nii zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ c¹ za sa d¹ third par ty ac -
cess (TPA).

Wo bec po wy ¿ sze go Za rz¹ dy spó³ek PSE-Operator S.A. i PGE Pol ska Gru pa Ener ge ty cz -
na S.A. pro wa dzi ³y ne go cja cje ce lem usta le nia try bu i wa run ków prze nie sie nia w³a s no œci
„li nii wscho dnich” na rzecz Ope ra to ra Sy s te mu Prze sy ³o we go. Ak tu al nie sta no wis ka stron 
po zo sta j¹ roz bie¿ ne. PGE Pol ska Gru pa Ener ge ty cz na S.A. pre zen tu je sta no wis ko o mo¿ li -
wo œci od st¹ pie nia dla ww. li nii od sto so wa nia za sa dy TPA i mo¿ li wo œci biz ne so we go wy ko -
rzy sta nia te go ma j¹t ku wspól nie przez PGE i PSE-Operator S.A. oraz stop nio we go
prze ka zy wa nia w³a s no œci li nii trans gra ni cz nych na rzecz Ope ra to ra Sy s te mu Prze sy ³o we -
go. PSE-Operator S.A. od rzu ca ta k¹ mo¿ li woœæ i d¹ ¿y do jak naj szyb sze go prze ka za nia
w³a s no œci ww. ma j¹t ku na rzecz Ope ra to ra Sy s te mu Prze sy ³o we go.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ pra ce zwi¹ za ne z usta le niem try bu i wa run ków prze ka za -
nia w³a s no œci przed mio to we go ma j¹t ku s¹ kon ty nu o wa ne i w naj bli¿ szym cza sie zo sta -
n¹ za ko ñ czo ne.

MI NI STER SKAR BU PAÑ STWA
z up. Se kre tarz Sta nu
Jan Bu ry

OdpowiedŸ
WICEPREZESA RADY MINISTRÓW
MINISTRA GOSPODARKI

War sza wa, 10.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa na Se na to ra Zbi gnie wa Ro ma szew skie -
go na 11. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 r. (wy st¹ pie nie Mar sza³ ka Se na tu RP
z dnia 15 ma ja 2008 r. znak BPS/DSK-043-437/08), up rzej mie pro szê o przy jê cie na -
stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ do trzech py tañ skie ro wa nych do Mi ni stra Go spo dar ki.

Na wstê pie pra g nê z du ¿ym za do wo le niem stwier dziæ, ¿e Pan Se na tor Zbi gniew Ro -
ma szew ski od sze re gu lat z nie zwy k le du ¿¹ tros k¹ i g³ê bo k¹ wni k li wo œci¹ od no si siê do
trud nych i z³o ¿o nych spraw do ty cz¹ cych sek to ra elek tro e ner ge ty ki, w tym w szcze gól -
no œci bez pie cze ñ stwa pra cy Kra jo we go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go z pun k tu wi -
dze nia ogrom ne go wp³y wu i pier w szo rzê d nej ro li dla za pe w nie nia w³a œci we go
fun k cjo no wa niu go spo dar ki na ro do wej i mo ¿ li wo œci jej roz wo ju.

Po dzie la j¹c w pe³ ni sta no wis ko Pa na Se na to ra co do te go, ¿e Op e r a tor Sy s te mu Prze -
sy ³o we go (OSP) „wi nien mieæ sto so wne do je go ro li œrod ki pra w ne, ma te rial ne i te chni cz -
ne, za pe wnia j¹ ce bez pie cz n¹ pra cê ca ³e go Kra jo we go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go”,
up rzej mie in for mu jê, ¿e pod j¹ ³em sta ra nia o prze jê cie nad zo ru w³a œci ciel skie go nad OSP 
w elek tro e ner ge ty ce przez Mi ni stra Go spo dar ki, ma j¹c na uwa dze wzglê dy sku te cz nej
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i efek ty wnej re a li za cji za dañ w za kre sie bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go, spo czy wa j¹ cych 
na tym re sor cie zgo d nie z art. 9 ust. 1 usta wy o dzia ³ach ad mi ni stra cji rz¹ do wej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437). Skon cen tro wa nie tych za dañ wraz z nad zo rem w³a œci ciel skim
w ra mach je d ne go re sor tu jest tym bar dziej uza sa dnio ne, ¿e pe³ ni¹ ca fun kcjê OSP spó ³ka
PSE-Operator S.A. nie bê dzie pry wa ty zo wa na.

For mal na re a li za cja ww. zmia ny wy ma ga wpro wa dze nia od rêb nej re gu la cji usta wo -
wej, dla te go te¿ zo sta nie przy go to wa ne od po wie d nie roz wi¹ za nie pra w ne w po sta ci:

– pro jek tu usta wy o zmia nie ww. usta wy o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹ do wej i usta wy
o szcze gól nych up ra w nie niach Skar bu Pa ñ stwa oraz ich wy ko ny wa niu w spó ³kach 
ka pi ta ³o wych o is tot nym zna cze niu dla po rz¹d ku pu b li cz ne go lub bez pie cze ñ stwa
pu b li cz ne go (Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1108),

– lub pro jek tu no we li za cji usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z póŸn. zm.) w po sta ci za pi su po do b ne go do is t nie j¹ ce go ju¿ roz wi¹ za nia
w usta wie o fun k cjo no wa niu gór ni c twa wê g la ka mien ne go w la tach 2008–2015
(Dz. U. z  2007 r. Nr 192, poz. 1379) w za kre sie spra wo wa ne go nad zo ru w³a œci ciel --
skie go przez MG nad œl¹s ki mi spó³ka mi wê glo wy mi.

Je d no cze œ nie chcê do daæ, ¿e w moim prze ko na niu tzw. „li nie wscho d nie” po win ny
zo staæ w mo ¿ li wie naj kró t szym ter mi nie prze ka za ne bez ko sz to wo ze spó³ki PGE S.A. do 
spó ³ki PSE-Ope ra tor S.A. ja ko ko nie cz ne do pe³ nie nie ca ³e go pro ce su uma j¹t ko wie nia
OSP, wy ni ka j¹ ce go z za pi sów „Pro gra mu dla elek tro e ner ge ty ki”.

Ad 1. Czy pan mi ni ster za mie rza we s przeæ sku te cz noœæ dzia³añ ope ra to ra po przez
wpro wa dze nie re gu la cji u³at wia j¹ cych i skra ca j¹ cych po zy s ki wa nie pra wa dro gi oraz
po zwo leñ na bu do wê is tot nych ele men tów sie ci prze sy ³o wej?

Ad 2. Czy pan mi ni ster roz wa ¿a po stu lo wa n¹ od lat mo ¿ li woœæ za li cze nia in we sty cji
li nio wych ce lu pu b li cz ne go o zna cze niu po nadlo kal nym do za dañ rz¹ do wych?

Od no sz¹c siê do tych dwóch py tañ wy ra ¿am ogól ne prze ko na nie, ¿e pro blem wy e li -
mi no wa nia ba rier dla re a li za cji in we sty cji in fra struk tu ral nych o cha rak te rze in we sty cji
ce lu pu b li cz ne go (dro gi l¹ do we, ko le jo we, wo d ne, sie ci ener ge ty cz ne i te le ko mu ni ka cyj -
ne) po wi nien byæ roz wi¹ za ny w spo sób je d no li ty dla wszy s t kich ro dza jów te go ty pu in we -
sty cji o zna cze niu pa ñ stwo wym, re gio nal nym oraz lo kal nym.

W tym ro zu mie niu pro ble ma ty ka pla no wa nia i re a li za cji elek tro e ner ge ty cz nych in -
we sty cji li nio wych, a w szcze gól no œci o zna cze niu stra te gi cz nym dla bez pie cze ñ stwa
ener ge ty cz ne go pa ñ stwa i ³¹ cz¹ cych sy s te my elek tro e ner ge ty cz ne kra jów, wy ma ga
szcze gól nych roz wi¹ zañ sy s te mo wych. Ma j¹c na wzglê dzie po wy ¿ sze, up rzej mie in for -
mu jê, ¿e z udzia³em Mi ni stra Go spo dar ki zo sta nie przy go to wa ne od po wie d nie roz -
wi¹ za nie pra w ne w po sta ci:

1) pro jek tu spe c jal nej usta wy o re a li za cji in we sty cji li nio wych w za kre sie in fra struk --
tu ry sie cio wej o zna cze niu pa ñ stwo wym – przed mio tem tej usta wy bê d¹ ob jê te in --
we sty cje do ty cz¹ ce in fra struk tu ry prze sy³o wej (sie ci prze sy ³o we i tran zy to we),
niezwi¹ za nej z bez po œre d nim za o pa trze niem od bior ców ko ñ co wych,

2) pro jek tu usta wy o zmia nie ustaw: o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, o pla no wa niu
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym oraz pra wo bu dow la ne w za kre sie do ty --
cz¹ cym:
– u³at wie nia sto so wa nia s³u ¿eb no œci grun to wej oraz do stê pu do in fra struk tu ry

w cza sie jej u¿y t ko wa nia,
– okre œ le nia s³u szne go od szko do wa nia za ogra ni cze nie praw w³a s no œci,
– ogra ni cze nia mo ¿ li wo œci od wo³y wa nia siê od de cy z ji lo ka li za cyj nych i po zwo le --

nia na bu do wê.
Ad 3. Czy roz wa ¿a ne jest ut wo rze nie zgo d nych z usta w¹ i dy rek ty wa mi UE ope ra to -

rów sy s te mów dys try bu cyj nych i przy jê cie ja s nych za sad ich udzia³u w za pe w nie niu
bez pie cz nej pra cy Kra jo we go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go? Osta t nia awa ria
w Szcze ci nie ja s no po ka zu je, jak wa ¿ ne jest za jê cie siê tym pro ble mem.

Re a li zu j¹c po sta no wie nia mi dy rek ty wy 2003/54/EC w spra wie wspól nych za sad
we wnê trz ne go ryn ku ener gii elek try cz nej i uchy le nia Dy rek ty wy 96/92/EC oraz za pi sy
art. 9d usta wy Pra wo ener ge ty cz ne, mó wi¹ ce o tym, ¿e OSD bê d¹ cy w struk tu rze
przed siê bior stwa zin te gro wa ne go pio no wo, po win ni po zo sta waæ pod wzglê dem for my
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pra w nej i or ga ni za cyj nej oraz po de jmo wa nia de cyz ji nie za le¿ ni od in nych dzia ³al no œci
nie zwi¹ za nych z dys try bu cj¹ ener gii elek try cz nej, z dniem 1 lip ca 2007 r. na st¹ pi ³o
w na szym kra ju tzw. wy dzie le nie ope ra to rów sy s te mów dys try bu cyj nych (OSD), czy li
pra w ne roz dzie le nie dzia ³al no œci dys try bu cji ener gii elek try cz nej od dzia ³al no œci sprze -
da ¿y i ob ro tu t¹ ener gi¹ we wszy s t kich spó ³kach ener ge ty cz nych pro wa dz¹ cych te dzia -
³al no œci ³¹ cz nie przed t¹ da t¹. Tym sa mym, ³¹ cz nie z wcze œ niej szym wy dzie le niem OSP
pod bez po œre dni nad zór Skar bu Pañ stwa zgo d nie z art. 9k usta wy Pra wo ener ge ty cz ne, 
wszys cy ope ra to rzy w elek tro e ner ge ty ce w na szym kra ju dzia ³a j¹ w pe³ nej zgo dzie
z pra wem unij nym i kra jo wym.

Prag nê ró w nie¿ do daæ, ¿e za pi sy usta wy Pra wo ener ge ty cz ne w art. 9c ust. 2 i ust. 3 
okreœ la j¹ w spo sób je dno zna cz ny za kres od po wie dzial no œci OSP i OSD z pun ktu wi -
dze nia bez pie czeñ stwa pra cy Kra jo we go Sy s te mu Elek tro e ner ge ty cz ne go. Na to miast
nie da w na awa ria w Szcze ci nie ja s no udo wa dnia, ¿e przed przed siê bior stwa mi ener ge -
ty cz ny mi w na szym kra ju, w tym po wsta ³y mi w wy ni ku re a li za cji rz¹ do we go „Pro gra mu 
dla elek tro e ner ge ty ki”, sto j¹ za sa dni cze wy zwa nia w za kre sie szyb kie go pod jê cia dzia -
³añ na rzecz g³ê bo kiej mo der ni za cji i nie zbê d ne go roz wo ju sie ci elek tro e ner ge ty cz nych,
ce lem miê dzy in ny mi unik niê cia w przy sz³o œci te go ty pu wy ³¹ czeñ sie cio wych. Awa ria
ta po twier dza ró w nie¿, ¿e do tych cza so we sta ra nia Pa na Se na to ra o w³a œci wy ³ad or ga -
ni za cyj ny i ma j¹t ko wy w elek tro e ner ge ty ce by ³y i s¹ w pe³ ni s³u szne.

Przed k³a da j¹c po wy ¿ sze sta no wi s ko pra g nê wy ra ziæ prze ko na nie, ¿e sta no wi ono
w pe³ ni wy czer pu j¹ c¹ od po wie dŸ na py ta nia za war te w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra
Zbi gnie wa Ro ma szew skie go.

Wal de mar Pawlak

11. posiedzenie Senatu w dniu 8 maja 2008 r. 93



Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ru lew skie go

skierowane do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo³e cz nej Jolanty Fedak

Jak wia do mo, 1 sty cz nia 2008 r. we sz³y w ¿y cie prze pi sy usta wy, któ re
gwa ran tu j¹ oso bom nie pe³ no spra wnym, za ró w no pro wa dz¹ cym po za rol ni -
cz¹ dzia³al noœæ go spo dar cz¹, jak i rol ni cz¹ dzia ³al noœæ go spo dar cz¹, pra wo
do re fun da cji z ty tu ³u op ³a ca nych przez nich sk³a dek na ró¿ ne ro dza je ubez -
pie czeñ. Pra g nê pod kre œ liæ, ¿e ta usta wa jest bar dzo ko rzy st na, bo do tych -
czas usta w¹ by ³y ob jê te oso by nie pe³ no spra wne, któ re po raz pier w szy
pod jê ³y dzia ³al noœæ go spo dar cz¹. Na mo cy tej usta wy ob jê to ni¹ po zo sta ³ych
nie pe³ no spra wnych. Za tem mo ¿e my mó wiæ o li cz bie przy naj m niej dwu dzie -
stu piê ciu ty siê cy osób, bo ty le jest zg³o szo nych do dzi siaj, oraz ko lej nych piê -
ciu ty si¹ cach osób, któ re praw do po dob nie bê d¹ ob jê te t¹ usta w¹.

Nie ste ty, z do nie sieñ pra so wych oraz skarg oby wa te li wy ni ka, ¿e re a li za -
cja te go za da nia na po ty ka spo re trud no œci. Be ne fi cjen ci usta wy –  a przy po m -
nij my, ¿e s¹ to oso by nie pe³ no spra wne o bar dzo ni s kich do cho dach, na wet
je œ li pro wa dz¹ ogra ni czo n¹ dzia³al noœæ go spo dar cz¹ – od mo men tu wpro wa -
dze nia w ¿y cie usta wy, to jest od sty cz nia, nie otrzy ma li ¿a d ne go œwiad cze -
nia, a jest to kwo ta w gra ni cach – ³at wo to po li czyæ: czte ry mie si¹ ce ra zy oko ³o 
600 z³ – 2 ty siê cy 400 z³. Do ty czy to ró w nie¿ osób, któ re w usta wo wym ter mi -
nie z³o ¿y ³y  wnio s ki i spe³ nia j¹ wszel kie wy ma ga nia do ty cz¹ ce ich po pra w -
no œci. Pra g nê za u wa ¿yæ, ¿e zgo d nie z prze pi sa mi kwo ta re fun da cji po win na 
tra fiæ na ra chu nek ban ko wy wnio s ko daw cy w ter mi nie sied miu dni od z³o -
¿e nia wnio s ku.

Pro szê pa ni¹ mi ni ster o udzie le nie in for ma cji, dla cze go po wsta³y za to ry
w re a li za cji te go za da nia, mi mo za bez pie cze nia œrod ków na ten cel w bu d¿ e -
cie PFRON i obiet nic, ja kie sk³a d a li przed sta wi cie le PFRON w mo men cie ana -
li zo wa nia re al no œci bu d¿ e tu. Czy sta ³o siê tak na sku tek te go, ¿e za da nie to
sa mo dziel nie re a li zu je za rz¹d PFRON w War sza wie? I czy na po wsta nie ta -
kie go sta nu rze czy mog ³y mieæ ró w nie¿ wp³yw skom pli ko wa ne pro ce du ry
zg³o sze nio we? Je œ li tak, to czy nie mo ¿ na te go zmie niæ?

W mo jej oce nie mo ¿ na i dla te go ape lu jê do pa ni mi ni ster o roz wa ¿e nie na -
stê pu j¹ cych kwe stii:

Po pier wsze, czy mo¿ li wa jest zmia na prze pi sów roz po rz¹ dze nia mi ni stra 
pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej z 13 gru dnia 2007 r. w spra wie re fun da cji sk³a dek
na ubez pie cze nia spo ³e cz ne osób nie pe³ no spra wnych zmie rza j¹ ca do zmniej -
sze nia uci¹¿ li wo œci zwi¹ za nych z co mie siê cz nym sk³a da niem wnios ków,
na przy k³ad przez co mie siê cz n¹ re fun da cjê sk³a dek ze œrod ków fun du szu
w kwo tach od po wia da j¹ cych sk³ad kom, oczy wi œcie przy za ³o ¿e niu, ¿e pier wszy 
wnio sek i sto so wna in for ma cja zo sta ³y prze ka za ne do PFRON, wnios ko -
daw ca zo sta³ za re je stro wa ny oraz zo sta nie wpro wa dzo na sku te cz na kon -
tro la ter mi no wo œci op ³a ca nia sk³a dek.

Po dru gie, py tam, czy nie na le ¿a³o by w ce lu spra w niej sze go do ko ny -
wa nia re fun da cji prze ka zaæ za ró w no re je stra cjê wnio s ków, jak i wy p³a -
ca nie kwot re fun da cji sk³a dek do od dzia ³ów te re no wych fun du szu, któ re
s¹ prze cie¿ w³a œci we dla wnio s ko daw ców ze wzglê du na miej sce za mie -
sz ka nia, po do b nie jak jest w przy pad ku do ko ny wa nia zg³o szeñ i sk³a d a -
nia de kla ra cji do ZUS.

Pro szê pa ni¹ mi ni ster o pod jê cie dzia³añ w ce lu do ko na nia zmian sy s te -
mo wych do ty cz¹ cych prze p³y wu in for ma cji miê dzy ta ki mi in sty tu cja mi, jak
ZUS, KRUS i PFRON. W³a œci we ure gu lo wa nia pra w ne w tym za kre sie po zwo -
l¹ w przy sz³o œci zmniej szyæ owe uci¹¿ li wo œci, o któ rych wspo mnia ³em.

Pro szê pa na mar sza³ ka o to, ¿e by z uwa gi na je d nak czte ro mie siê cz ne za -
leg³o œci spra wa by ³a po trak to wa na ja ko pil na.

Jan Rulewski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 11.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Usto sun ko wu j¹c siê do tek s tu oœ wiad cze nia Se na to ra Ja na Ru lew skie go z dnia
15 ma ja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-466/08, up rzej mie wy jaœ niam, ¿e zgo d nie z in -
for ma cja mi prze ka za ny mi przez Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych, 
na opóŸ nie nia z wy p³a ca niem re fun da cji sk³a dek na ubez pie cze nia spo ³e cz ne oso bom
nie pe³ no spra wnym pro wa dz¹ cym dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ mia ³y wp³yw na stê pu j¹ ce
prze s³an ki:

1) ok. 80% be ne fi cjen tów zde cy do wa³a siê na sk³a d a nie for mu la rzy w for mie pa pie ro --
wej, w zwi¹z ku z czym po wsta ³a ko nie cz noœæ rê cz ne go wpro wa dza nia do ku men --
tów do sy s te mu,

2) ok. 40% be ne fi cjen tów po za re je stro wa niu siê nie z³o ¿y³a wnio s ków o wy p³a tê re --
fun da cji,

3) od 30 do 90% wnio s ków (w za le ¿ no œci od okre su spra wo z daw cze go i ro dza ju do ku --
men tów) jest b³ê dna lub nie kom plet na, co po wo du je ko nie cz noœæ wzy wa nia be ne --
fi cjen tów do ko rekt lub uzu pe³ nieñ, a w kon se k wen cji wy d³u ¿a czas wy p³a ty re fun --
da cji.

W ce lu prze ciw dzia ³a nia ne ga ty wnym skut kom spo wo do wa nym opóŸ nie nia mi w re -
je stra cji be ne fi cjen tów oraz we wpro wa dza niu wnios ków do sy s te mu, Fun dusz pod j¹³
nad zwy czaj ne dzia ³a nia, po le ga j¹ ce na za trud nie niu do dat ko wych 80 osób, któ rych je -
dy nym za da niem jest wpro wa dza nie do sy s te mu do ku men tów prze sy ³a nych w for mie
pa pie ro wej. Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych uru cho mi³ tak -
¿e spe c jal ny nu mer te le fo nu dla osób nie pe³ no spra wnych pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ
go spo dar cz¹, ubie ga j¹ cych siê o re fun da cjê sk³a dek na ubez pie cze nia spo ³e cz ne, pod
któ rym mo¿ na uzy s kaæ po moc w za kre sie re je stra cji osób nie pe³ no spra wnych, pra wid -
³o we go wy pe³ nia nia do ku men tów nie zbê d nych do uzy s ka nia re fun da cji oraz ak tu al ne -
go sta nu spraw do ty cz¹ cych wy p³a ty re fun da cji. Po wy ¿ sze dzia ³a nia po zwo l¹, w oce nie
Fun du szu, na lik wi da cjê po wsta ³ych za leg ³o œci.

W zwi¹z ku ze zg³a sza ny mi in ny mi trud no œcia mi w po pra w nym wy pe³ nia niu for mu -
la rzy i ko rzy sta niu z sy s te mu in for ma ty cz ne go Sy s te mu Ob s³u gi Do fi nan so wañ i Re -
fun da cji (SO DiR) zo sta³ po wo ³a ny Ze spó³ eks per tów, któ re go za da niem jest pra ca nad
po pra w¹ je go fun kcjo no wa nia. Ze spó³ roz po cz¹³ tak ¿e pra ce nad zmia n¹ roz po rz¹ dze -
nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 13 gru dnia 2007 r. w spra wie re fun da cji
sk³a dek na ubez pie cze nia spo ³e cz ne osób nie pe³ no spra wnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1754,
z póŸn. zm.), na pod sta wie któ re go be ne fi cjen ci otrzy mu j¹ po moc w po sta ci re fun da cji
sk³a dek. Po wy ¿ szy pro jekt ma na ce lu up ro sz cze nie for mu la rzy (sta no wi¹ cych za ³¹ cz -
ni ki do roz po rz¹ dze nia), sk³a da nych przez oso by nie pe³ no spra wne pro wa dz¹ ce dzia ³al -
noœæ go spo dar cz¹. Po le ga j¹ one na: za st¹ pie niu sk³a da nych co mie si¹c dwóch
for mu la rzy – je d nym, re zyg na cji z wy pe³ nia nia przez wnios ko daw cê wiê k szo œci po zy cji
w for mu la rzu (po zy cje te za wnios ko daw cê bê dzie wy pe³ nia³ ZUS ko rzy sta j¹c z in for -
ma cji za war tych w swoich ba zach da nych, po da wa nych przez po dat ni ków przy sk³a da -
niu de kla ra cji), zmia nie ob jaœ nieñ do for mu la rzy, aby sta ³y siê bar dziej czy tel ne oraz
szcze gó ³o wo wy jaœ nia ³y po szcze gól ne po zy cje. Ró wno czeœ nie pod jê to kon sul ta cje z Za -
k³a dem Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych do ty cz¹ cych up ro sz cze nia for mu la rzy oraz mo¿ li wo -
œci wy pe³ nia nia przez ZUS po szcze gól nych ich po zy cji.

Nad rzê dnym ce lem pod jê tych dzia ³añ jest idea uspra wnie nia i up ro sze nia sy s te mu
pra w ne go oraz uczy nie nia go bar dziej czy tel nym i przy jaz nym dla ko rzy sta j¹ cych z nie -
go osób nie pe³ no spra wnych. Za kres pro po no wa nych zmian ogra ni czo ny jest je dnak
prze pi sa mi re gu lu j¹ cy mi za ga dnie nia zwi¹ za ne z udzie la niem po mo cy pub li cz nej. Mu -
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si ono spe³ niaæ okreœ lo ne wy mo gi for mal ne, zgo d nie z szcze gó ³o wy mi prze pi sa mi
wspól no to wy mi oraz z za sa d¹ go spo dar ne go wy dat ko wa nia œrod ków pub li cz nych,
ogra ni cza j¹c przy pad ki nad u ¿yæ. Wi¹ zaæ siê to bê dzie z za cho wa niem okreœ lo nej pro ce -
du ry we ry fi ka cyj nej do ty cz¹ cej pra wid ³o we go roz li cza nia siê pod mio tów z otrzy ma nych 
œrod ków pub li cz nych oraz z wy ma ga n¹ for ma li za cj¹ dzia ³añ, co mo¿ na w pe w nym za -
kre sie up ro œciæ, ale nie wy e li mi no waæ. Dla te go na dzieñ dzi siej szy nie jest mo¿ li wa re -
zyg na cja z co mie siê cz ne go sk³a da nia wnios ków o re fun da cjê sk³a dek, cho cia¿ by
z po wo du do k³a dne go mo ni to ro wa nia wy so ko œci udzie lo nej po mo cy pub li cz nej (nie
mo g¹ cej prze kro czyæ, okreœ lo ne go w prze pi sach wspól no to wych, pu ³a pu wy so ko œci).

Za da nia Fun du szu zwi¹ za ne z re fun da cj¹ sk³a dek na ubez pie cze nia spo³e cz ne
osób nie pe³ no spra wnych, w tym osób nie pe³ no spra wnych pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ
go spo dar cz¹, nie s¹ ob s³u gi wa ne wy ³¹ cz nie przez Biu ro Fun du szu w War sza wie. Biu ro
Fun du szu sa mo dziel nie re a li zu je za da nia zwi¹ za ne z wpro wa dza niem do ku men tów
do ty cz¹ cych re fun da cji do sy s te mu in for ma ty cz ne go Fun du szu oraz na li cza niem
i prze ka zy wa niem re fun da cji na ra chun ki ban ko we be ne fi cjen tów. Na to miast zna cz na
czê œæ za dañ zwi¹ za nych z re fun da cj¹ sk³a dek re a li zo wa nych jest za ró w no przez Biu ro,
jak i Od dzia ³y Fun du szu. W szcze gól no œci, Biu ro wspól nie z od dzia ³a mi Fun du szu re a -
li zu je za da nia w za kre sie udzie la nia in for ma cji i wy ja œ nieñ do ty cz¹ cych prze pi sów re -
gu lu j¹ cych uzy s ki wa nie re fun da cji przez oso by nie pe³ no spra wne pro wa dz¹ ce
dzia ³al noœæ go spo dar cz¹, pra wid ³o we go wy pe³ nia nia do ku men tów nie zbê d nych do
ubie ga nia siê o re fun da cjê oraz do ku men ta cji ko nie cz nej dla sku te cz ne go za re je stro -
wa nia siê w Fun du szu. Re a li za cja po wy ¿ sze go za da nia na stê pu je po przez ob s³u gê
przez pra co w ni ków Biu ra oraz Od dzia ³ów Fun du szu in fo li nii uru cho mio nej w sty cz niu
2008 r. oraz dy ¿u ry pra co w ni ków Od dzia ³ów, któ rzy udzie la j¹ in for ma cji i wy ja œ nieñ
oso bom nie pe³ no spra wnym pro wa dz¹ cym dzia ³al noœæ go spo dar cz¹. Za kres za dañ
zwi¹ za nych z re fun da cj¹ sk³a dek na ubez pie cze nia spo ³e cz ne re a li zo wa ny przez Biu ro
oraz Od dzia ³y Fun du szu okre œ lo ny zo sta³ na pod sta wie mo ¿ li wo œci or ga ni za cyj -
no-tech nicz nych Biu ra oraz Od dzia ³ów (wa run ki lo ka lo we, za so by lu dz kie, sprzêt kom -
pu te ro wy), a ta k ¿e z uw zglê d nie niem eko no mi ki wy ko rzy sta nia sy s te mu
in for ma ty cz ne go u¿y t ko wa ne go przez Fun dusz. Po nad to, bio r¹c pod uwa gê ob ci¹ ¿e nie
pra co w ni ków Od dzia ³ów wy ko ny wa niem za dañ zwi¹ za nych z re a li za cj¹ pro gra mów
Fun du szu, kie ro w ni c two Fun du szu uz na ³o za za sa d ne, aby nie zwiê k szaæ zna cz¹ co za -
kre su za dañ Od dzia ³ów, w ce lu pra wid ³o wej re a li za cji obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych z re a -
li za cji pro gra mów. Pod czas kon sul ta cji pro wa dzo nych w sie dzi bach Od dzia ³ów oraz
pod czas dy ¿u rów te le fo ni cz nych pra co w ni cy Od dzia ³ów ak ty w nie w³¹ cza j¹ siê w re a li -
za cjê za dañ zwi¹ za nych z re fun da cj¹ sk³a dek na ubez pie cze nia spo ³e cz ne osób nie -
pe³ no spra wnych. Po nad to kie ro w ni c two Fun du szu, w ce lu sku te cz niej sze go do tar cia
do be ne fi cjen tów, zle ci³ Od dzia ³om za mie sz cze nie og ³o szeñ w pra sie lo kal nej o przed -
mio to wych dy ¿u rach oraz za kre sie pro wa dzo nych kon sul ta cji. W przy sz³o œci pla no wa -
na jest de cen tra li za cja te go za da nia na po ziom re gio nal ny. Na dziœ dzieñ nie mo ¿ na
je d nak wy zna czyæ do k³a d nej da ty re a li za cji te go za mie rze nia.

Prze p³yw in for ma cji miê dzy Pa ñ stwo wym Fun du szem Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no -
spra wnych, Za k³a dem Ubez pie czeñ Spo³e cz nych, a Ka s¹ Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo ³e cz ne go re gu lu j¹ prze pi sy: art. 25d ust. 3 usta wy o re ha bi li ta cji (...), umo ¿ li wia -
j¹ cy ko rzy sta nie przez Fun dusz z da nych zgro ma dzo nych przez ZUS i KRUS, w przy -
pad ku ko nie cz no œci prze pro wa dze nia kon tro li, oraz w art. 49c usta wy o re ha bi li ta cji
(...) na da j¹ cym up ra w nie nie Fun du szu do nie od p³at ne go ko rzy sta nia z da nych zgro -
ma dzo nych przez Za k³ad Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym nie ma
ko nie cz no œci wpro wa dza nia do dat ko wych prze pi sów re gu lu j¹ cych po wy ¿ sz¹ ma te riê.

Pod jê te do tych czas dzia ³a nia po win ny roz wi¹ zaæ pro ble my zwi¹ za ne ze sk³a da niem 
wnios ków o re fun da cjê sk³a dek na ubez pie cza nia spo ³e cz ne przez oso by nie pe³ no spra wne 
pro wa dz¹ ce dzia ³al noœæ go spo dar cz¹.

MI NI STER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W wy ro ku z dnia 18 pa Ÿ dzier ni ka 2006 r., sygn. P. 27/05, wy da nym

przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny po zba da niu spra wy kon sty tu cyj no œci prze pi -
sów re gu lu j¹ cych tak zwa ne op ³a ty le ga li za cyj ne – co w moim okrê gu wy bor -
czym w spo sób szcze gól ny do ty ka rol ni ków, spó ³ki wo d ne i ge ne ral nie
mie sz ka ñ ców wsi – za nie zgo d ne z kon sty tu cj¹ uz na ne zo sta ³y prze pi sy do ty -
cz¹ ce na k³a d a nia op ³at le ga li za cyj nych na oso by, któ re przed 11 lip ca 2003 r. 
spe³ nia ³y prze s³an ki uzy s ka nia po zwo le nia na u¿y t ko wa nie nie le gal nie wy -
bu do wa ne go obie k tu bu dow la ne go.

Pra g nê do daæ, ¿e w tym w³a œ nie cza sie w wiê k szo œci in spek to ra tów nad -
zo ru bu dow la ne go na st¹ pi³ ca³ ko wi ty pa ra li¿ po stê po wañ, ocze ki wa no bo -
wiem na orze cze nie Try bu na³u Kon sty tu cyj ne go. Za ³at wia nie spraw od ro ku
2005 prze ci¹ ga ne by ³o na wet do ro ku 2008.

Pa nie Mi ni strze, jak ro zu miem, w no we li za cji usta wy – Pra wo bu dow la ne 
z dnia 10 ma ja 2007 r. (DzU z dnia 5 czer w ca 2007 r.) usta wo daw ca mia³ wy -
e li mi no waæ wszy s t kie prze pi sy nie zgo d ne z kon sty tu cj¹ i w ich miej sce wpro -
wa dziæ no we prze pi sy uw zglê d nia j¹ ce trzy orze cze nia Try bu na³u
Kon sty tu cyj ne go. W no we li za cji rze czy wi œ cie zmie nio no kwe stio no wa ne
prze pi sy, ale ja kie¿ by ³o mo je zdzi wie nie, kie dy po za po z na niu siê z no we li -
za cj¹, w wy ni ku in ter wen cji mie sz ka ñ ców, zro zu mia ³em, ¿e ró w no cze œ nie
ca³ ko wi cie po mi niê to tak zwa ne spra wy w to ku po stê po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go. Zgo d nie z wpro wa dzo nym bo wiem prze pi sem art. 3 przy wo ³a nej usta -
wy, do obie k tu bu dow la ne go, lub je go czê œci, wy bu do wa ne go bez
wy ma ga ne go po zwo le nia na bu do wê al bo zg³o sze nia, b¹dŸ te¿ po mi mo wnie -
sie nia sprze ci wu przez w³a œci wy or gan ad mi ni stra cji pu b li cz nej, je ¿e li bu do -
wa zo sta ³a za ko ñ czo na po dniu 31 gru d nia 1994 r. a przed dniem 11 lip ca
1998 r. oraz je ¿e li przed dniem 11 lip ca 2003 r. nie zo sta ³o wsz czê te po stê po -
wa nie ad mi ni stra cyj ne przez w³a œci wy or gan nad zo ru bu dow la ne go, nie sto -
su je siê do dnia 1 sty cz nia 2008 r. no wych prze pi sów art. 48–49b tej usta wy
(na k³a da j¹ cych op ³a ty le ga li za cyj ne). W przy pad ku, o któ rym by ³a ju¿ mo wa,
to na w³a œci cie lu spo czy wa obo wi¹ zek uzy s ka nia po zwo le nia na u¿y t ko wa -
nie obie k tu bu dow la ne go. W ra zie nie uz y ska nia po zwo le nia na u¿y t ko wa nie
w³a œci wy or gan nad zo ru bu dow la ne go na ka zu je roz biór kê obie k tu bu dow la -
ne go lub je go czê œci.

Tak wiêc po mi niê to ca³ ko wi cie sy tu a cjê zwi¹ za n¹ z bê d¹ cy mi w to ku
w mo men cie og³o sze nia wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go i uchwa le nia
usta wy z dnia 10 ma ja 2007 r. po stê po wa nia mi w in spek to ra tach nad zo ru bu -
dow la ne go, w ta kim zna cze niu, ¿e tak na praw dê prze rzu co no po pro stu na
stro ny tych po stê po wañ wszel kie ne ga ty w ne kon se k wen cje nie za ko ñ cze nia
po stê po wañ ad mi ni stra cyj nych do 31 gru d nia 2007 r. A prze cie¿, o czym nie
mu szê ni ko go prze ko ny waæ, to na or ga nach, a nie na stro nach po stê po wañ
spo czy wa, zgo d nie z art. 6, 7, 8, 9, 12 czy 35 ko dek su po stê po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go, od po wie dzial noœæ za ter mi no we i pra wid ³o we za ³at wie nie spraw.

Pa nie Mi ni strze, uwa ¿am za ce lo we za jê cie siê wy ja œ nie niem te go pro ble -
mu, al bo wiem is t nie je praw do po do bie ñ stwo po zwów s¹ do wych o od szko do -
wa nia od Skar bu Pa ñ stwa za opie sza³e za ³at wia nie spraw, co jest o ty le
uza sa d nio ne, ¿e tak na praw dê tyl ko od ak ty w no œci pro wa dz¹ ce go po stê po -
wa nie or ga nu za le ¿a ³o to, czy spra wa op ³at le ga li za cyj nych zo sta nie za ko ñ -
czo na przed, czy te¿ po 31 gru d nia 2007 r., z pe³ ny mi kon se k wen cja mi
fi nan so wy mi ta kich za nie chañ.

Ta de usz Sko ru pa
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Stanowisko
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 3.06.2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 15.05.2008 r. znak: BPS/DSK-043-453/08, przy

któ rym na de s³a no, oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Pa na Ta de u sza Sko ru pê pod -
czas 11. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 r., do ty cz¹ ce za kre su sto so wa nia
prze pi sów no we li zo wa nej usta wy – Pra wo bu dow la ne z dnia 10.05.2007 r., zwra cam
siê z up rzej m¹ pro œb¹ do Pa na Mar sza³ ka o prze su niê cie ter mi nu do udzie le nia od po -
wie dzi.

Przed sta wie nie me ry to ry cz ne go sta no wis ka w za kre sie kwe stii pod no szo nych w oœ wiad -
cze niu, wy ma ga uzy s ka nia ak tu al nych in for ma cji z or ga nów nad zo ru bu dow la ne go.

Nie zw³o cz nie po otrzy ma niu sto so w nych wy ja œ nieñ udzie lê od po wie dzi na po wy ¿ -
sze wy st¹ pie nie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MINI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie ko ñ ski
Pod se kre tarz Sta nu

OdpowiedŸ

War sza wa, 24.06.2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pi s mo z dnia 15.05.2008 r. znak: BPS/DSK-043-453/08, w spra -

wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go w dniu 08.05.2008 r. przez Pa na Se na to ra RP Ta de u sza
Sko ru pê pod czas 11 po sie dze nia Se na tu RP, przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wi s ko
do ty cz¹ ce sto so wa nia prze pi sów usta wy z dnia 10 ma ja 2007 r. o zmia nie usta wy –
Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665), w spra wie le -
ga li za cji sa mo wo li bu dow la nych bez ko nie cz no œci wno sze nia op ³at le ga li za cyj nych.

Prze s³an ki wa run ku j¹ ce za sto so wa nie prze pi sów usta wy no we li za cyj nej w spra -
wach sa mo wo li bu dow la nych zo sta³y okre œ lo ne w art. 3 ust. 1 po wo ³a nej wy ¿ ej usta wy. 
Zgo d nie z tym prze pi sem do obie k tu bu dow la ne go lub je go czê œci wy bu do wa ne go bez
wy ma ga ne go po zwo le nia na bu do wê al bo zg³o sze nia, b¹dŸ te¿ po mi mo wnie sie nia
sprze ci wu przez w³a œci wy or gan ad mi ni stra cji pu b li cz nej, je ¿e li bu do wa zo sta ³a za ko ñ -
czo na po dniu 31 gru d nia 1994 r., a przed dniem 11 lip ca 1998 r., i przed dniem 11 lip -
ca 2003 r. nie zo sta ³o wsz czê te po stê po wa nie ad mi ni stra cyj ne przez w³a œci wy or gan
nad zo ru bu dow la ne go, nie sto su je siê do dnia 1 sty cz nia 2008 r. prze pi sów art. 48–49b 
usta wy – Pra wo bu dow la ne.
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Zgo d nie z ww. prze pi sem wa run kiem za sto so wa nia no wych re gu la cji jest za ko ñ cze -
nie bu do wy po dniu 31 gru d nia 1994 r., a przed dniem 11 lip ca 1998 r. Do dat ko wo
przed dniem 11 lip ca 2003 r. nie mog³o byæ wsz czê te po stê po wa nie ad mi ni stra cyj ne
przez w³a œci wy or gan nad zo ru bu dow la ne go. W kon se k wen cji prze pi sy te nie zmie nia j¹ 
sy tu a cji pra w nych sa mo wo li bu dow la nych w sto sun ku do któ rych or gan nad zo ru do -
ko na³ wsz czê cia po stê po wa nia przed dniem 11 lip ca 2003 r. Na to miast w sto sun ku do
po stê po wañ ad mi ni stra cyj nych wszczy na nych po tej da cie, bê d¹ cych w to ku w mo -
men cie we jœ cia w ¿y cie przed mio to wych prze pi sów, za sto so wa nie mog ³y mieæ (oczy wi œ -
cie po spe³ nie niu po zo sta ³ych wa run ków okre œ lo nych w art. 3), prze pi sy usta wy
no we li za cyj nej. Zgo d nie bo wiem z art. 4 usta wy no we li za cyj nej do spraw wsz czê tych
a nie za ko ñ czo nych do dnia we jœ cia w ¿y cie usta wy, sto su je siê prze pi sy ni niej szej usta -
wy. Ta ka re dak cja oma wia nych prze pi sów oz na cza, ¿e usta wo daw ca nie po mi n¹³ kwe -
stii po stê po wañ bê d¹ cych w to ku.

Za tem w œwiet le po wy ¿ sze go, na le ¿y stwier dziæ, ¿e nie wy st¹ pi¹ ne ga ty wne kon sek -
wen cje nie za koñ czo nych po stê po wañ ad mi ni stra cyj nych do dnia 31 gru dnia 2007 r.,
je ¿e li oso by za in te re so wa ne sko rzy sta niem z no wych prze pi sów, w okre sie od 20 czer -
wca 2007 r. do dnia 1 sty cz nia 2008 r. z³o ¿y ³y w po wia to wych in spek to ra tach nad zo ru
bu dow la ne go od po wie d nie wnios ki o po zwo le nie na u¿y t ko wa nie nie le gal nych obie k -
tów wraz z wy ma ga n¹ do ku men ta cj¹. Oz na cza to, ¿e do dnia 1 sty cz nia 2008 r. po wi -
nien byæ z³o ¿o ny ta ki wnio sek o po zwo le nie na u¿y t ko wa nie obie k tu, a nie za koñ czo ne
po stê po wa nie w spra wie le ga li za cji sa mo wo li bu dow la nej. Tym sa mym nie mo¿ na
przy j¹æ, ¿e in we stor po dniu 1 sty cz nia 2008 r. zo sta³ po zba wio ny mo¿ li wo œci uzy s ka -
nia po zwo le nia na u¿y t ko wa nie na pod sta wie zno we li zo wa nych prze pi sów.

Za sto so wa nie no wych re gu la cji oz na cza, ¿e in we stor nie mu si ui sz czaæ op ³a ty le ga -
li za cyj nej, a po stê po wa nie le ga li za cyj ne to czy siê na pod sta wie prze pi sów usta wy no -
we li zo wa nej. W ta kim przy pad ku, zgo d nie z art. 3 ust. 2 po wo ³a nej usta wy, na
w³a œci cie lu spo czy wa obo wi¹ zek uzy s ka nia po zwo le nia na u¿y t ko wa nie obie k tu bu -
dow la ne go.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie ko ñ ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Wie lu rol ni ków z te re nów gór skich Pod ha la, Ora wy, Spi sza, Li ma now sz -

czy z ny czy na wet ̄ y wiec czy z ny in ter we niu je u mnie w zwi¹z ku z nie spra wie -
d li wym ich zda niem roz dzia³em œrod ków unij nych w ko lej nych two rzo nych
pro gra mach ope ra cyj nych na po szcze gól ne ob sza ry na sze go kra ju.

Wy ma ga nia sta wia ne rol ni kom ma j¹ cym za miar ubie gaæ siê o fun du sze
unij ne w pro gra mach po mo co wych s¹ nie do zre a li zo wa nia przez wiê k szoœæ
po sia da czy go spo darstw gór skich.

Po pier w sze, wpro wa dze nie za sad eko no mi cz no œci go spo dar stwa rol ne -
go au to ma ty cz nie wy klu cza pra wie 100% na szych rol ni ków, gdy¿ aby osi¹g -
n¹æ wy ma ga ne wska Ÿ ni ki na le ¿a³o by go spo da ro waæ na kil ku dzie siê ciu
hek ta rach, co przy roz bi ciu go spo darstw (kil ka hek ta rów, mak sy mal nie kil -
ka na œcie hek ta rów) jest nie mo ¿ li we.

Po dru gie, uza le ¿ nie nie po mo cy tyl ko od te go, czy rol nik otrzy mu je do p³a -
ty bez po œre d nie, te¿ nie jest za sa d ne, gdy¿ z te go po wo du wy klu cza siê
z ubie ga nia o po moc unij n¹ co naj mniej 50% po sia da czy go spo darstw rol -
nych, któ rzy z tej po mo cy nie ko rzy sta j¹. Efekt jest ta ki, ¿e bez po mo cy pa ñ -
stwa co raz wiê cej zie mi jest od³o go wa ne, a za tem kó³ ko siê za my ka.
Rol ni c two na te re nach gór skich po pro stu umie ra, a o rol ni kach mo ¿ na co naj -
wy ¿ ej po wie dzieæ, ¿e s¹ po sia da cza mi go spo darstw rol nych.

Po nie wa¿ nie wi dzê u ko lej nych rz¹ dów ja kich kol wiek pro gra mów s³u -
¿¹ cych po pra wie tej sy tu a cji, chcia³ bym przy naj m niej po dzie liæ siê re flek sj¹
do ty cz¹ c¹ po mo cy pa ñ stwa dla rol ni ków go spo da ru j¹ cych w bar dzo po do b -
nych wa run kach w Au strii. S¹ to in for ma cje po cho dz¹ ce z bez po œre d nich ob -
ser wa cji b¹dŸ z au striac kiej pra sy fa cho wej.

W ca ³ej Au strii 36% go spo darstw rol nych i leœ nych, obe jmu j¹ cych 44%
u¿y t ko wej po wie rzchni rol nej oraz po nad po ³o wê po wie rzchni la sów, za kwa -
li fi ko wa no ja ko go spo dar stwa gór skie! Utrzy ma nie ta kie go rol ni ctwa ko sztu -
je pañ stwo ro cz nie mi liar dy eu ro, a pañ stwo uz na je to za za sa dne.
Sub wen cje i do p³a ty dla go spo darstw rol nych i leœ nych ob ci¹ ¿a j¹ bu d¿et pañ -
stwa w po do b nym stop niu co utrzy ma nie ar mii. Oczy wi œcie nie zdo ³a no by
za pe wniæ swym rol ni kom od po wie d nie go po zio mu ¿y cia bez wspar cia Unii
Eu ro pej skiej. W Au strii zro zu mia no, ¿e go spo dar stwa gór skie od gry wa j¹ ró -
w nie¿ bar dzo wa¿ n¹ ro lê w za go spo da ro wa niu ³¹k gór skich, ochro nie ró¿ no ro -
dno œci roœ lin i za bez pie cza niu te re nu przed la wi na mi. Dyp lo ma ci z Wie dnia,
w prze ci wieñ stwie do pol skich, wy tar go wa li w Bruk se li go dzi we do ta cje
struk tu ral ne z bruk sel skiej ka sy. Sub wen cje unij ne dla go spo darstw gór -
skich, któ re is t nia ³y przed przy st¹ pie niem Au strii do UE, zo sta ³y utrzy ma ne
bez ter mi no wo. Au s tria otrzy ma ³a pe³ ny do stêp do ryn ku Wspól no ty, bez ¿a -
dnych ba rier. Unia Eu ro pej ska zo bo wi¹ za ³a siê wspó³ fi nan so waæ au striac ki
pro gram ochro ny œro do wis ka. Gdy 1 sty cz nia 1995 r. Au s tria sta ³a siê cz³on -
kiem UE, au striac cy rol ni cy pro du ko wa li dro ¿ej ni¿ w in nych kra jach Unii –
o 35 -45% dro¿ sze by ³o zbo ¿e chle bo we, o 15 -25% wa rzy wa, o 23% mle ko. Po
przy st¹ pie niu Au strii do UE ce ny miej sco wych pro du k tów rol nych spad ³y do
prze ciêt ne go po zio mu w Unii. Zy s ka li na tym kon su men ci, a rol ni cy by naj -
mniej nie stra ci li, gdy¿ przy zna no im z bruk sel skiej ka sy go dzi we re kom pen -
sa ty. Za czê li te¿ otrzy my waæ hoj ne do p³a ty bez po œre dnie i sub wen cje
wy ró wnaw cze, na przy k³ad w 1999 r. au striac kie go spo dar stwa do sta ³y do -
ta cje w wy so ko œci 17,5 mld szy lin gów. Do ta cje i ot war cie ryn ków spra wi ³y,
¿e mi mo trud no œci z przy sto so wa niem siê do wa run ków unij nych, cho ro by
sza lo nych krów, za wi ro wañ na ryn kach wa lu to wych i gwa³ to wne go za ³a ma -
nia cen wiep rzo wi ny za ha mo wa ny zo sta³ pro ces od p³y wu lu dno œci z rol ni -
ctwa – z 5% ro cz nie w pier wszej po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ tych do 2,6% pod
ko niec de ka dy.

Dziê ki fun du szom z Bruk se li w Au strii przy jê to i w zna cz nej czê œci zre a li -
zo wa no am bit ny pro gram roz wo ju rol ni c twa przy jaz ne go dla œro do wi s ka na -
tu ral ne go. Ob jê to nim 70% po wie rzch ni go spo darstw. W in nych kra jach UE
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po do b ne pro gra my obe j mu j¹ czte ry ra zy mniej go spo darstw. Au stria za j mu je
w UE czo³o we miej sce, je œ li cho dzi o eko lo gi cz n¹ up ra wê ro li i ho dow lê zwie -
rz¹t. Li cz ba rol ni ków eko lo gi cz nych wzros ³a z nie spe³ na dwóch ty siê cy
w 1990 r. do pra wie dwu dzie stu ty siê cy dzie siêæ lat póŸ niej. Bio bau e rzy, tak
siê ich tam na zy wa, zmniej sza j¹ zu ¿y cie na wo zów sztu cz nych i che mi cz nych
œrod ków ochro ny ro œ lin. Jest to bar dziej skom pli ko wa ne ni¿ che mia, ale op ³a -
cal ne – 1/3 pro duk cji tych go spo darstw to ko rzy st ny eks port. Au striac cy rol -
ni cy na dal s¹ w ofen sy wie eks por to wej, pro mu j¹ szla chet ne spe cjal no œci
re gio nal ne i two rz¹ roz leg ³e re gio ny wol ne od pro du k tów mu to wa nych ge ne -
ty cz nie. No we mo ¿ li wo œci za rob ku stwo rzy zwiê k sze nie ilo œci ener gii pro du -
ko wa nej z bio ma sy na wet o 75%.

Pa nie Mi ni strze, czy na praw dê prze kreœ li li œcie go spo da ro wa nie gór skie ja -
ko ma ³o wy daj ne i ma ³o efek ty wne? Czy nie mo¿ na, bio r¹c za przy k³ad Au -
striê, two rzyæ ce lo wych pro gra mów skie ro wa nych tyl ko do pol skich
po sia da czy go spo darstw gór skich, któ rych prze cie¿ nie jest tak jak tam 44%,
a le dwie pa rê pro cent? Je ¿e li zaœ nie ma po mys ³u na rol ni ctwo w gó rach, to od -
rol nij cie wszy s t kie bez wy j¹t ku te re ny gór skie i po zwól cie po sia da czom go spo -
darstw rol nych prze kszta³ ciæ je w te re ny bu dow la ne, a na stê p nie za bu do waæ.
Ale przy okaz ji po wie dzcie lu dziom, ¿e zro bi li œcie tak tyl ko dla te go, ¿e nie mie li -
œcie ¿a dne go po mys ³u dla rol ni ków pro wa dz¹ cych go spo dar stwa na te re nach
gór skich.

Ta de usz Sko ru p a

OdpowiedŸ

War sza wa, 12 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ta de u sza Sko ru pê
BPS/DSK-043-456/08 z dnia 15 ma ja br., w spra wie po mo cy dla ob sza rów gór skich,
pra g nê prze ka zaæ na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Za cho wa nie i do bry stan œro do wi s ka ob sza rów rol nych, w tym osi¹g niê cie i utrzy ma -
nie do bre go sta nu gleb wi¹ ¿e siê miê dzy in ny mi z utrzy ma niem rol ni cze go, tra dy cyj ne go
u¿y t ko wa nia. Do ty czy to ró w nie¿ ob sza rów, gdzie ze wzglê du na utrud nie nia wy ni ka j¹ ce
z obe c no œci grun tów s³ab szej ja ko œci oraz po ³o ¿e niu na sto kach oraz w pa œ mie pod gór -
skim i gór skim, dzia ³al noœæ rol ni cza jest ma ³o op ³a cal na. W re jo nach tych is t nie je ry zy ko 
za prze sta nia dzia ³al no œci rol ni czej na grun tach rol nych o s³ab szej ja ko œci.

W ra mach osi II Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 – „Po -
pra wa œro do wi s ka na tu ral ne go i te re nów wiej skich” wdra ¿a ne s¹ m.in. dzia³a nia
„Wspie ra nie go spo da ro wa nia na ob sza rach gór skich i in nych ob sza rach o nie ko rzy st -
nych wa run kach go spo da ro wa nia (ONW)” oraz „Pro gram rol no œ ro do wi s ko wy”. Za sa d -
ni czym ich ce lem jest stwo rze nie wa run ków dla wspar cia do cho dów go spo darstw
rol nych, w szcze gól no œci po ³o ¿o nych na ob sza rach ONW oraz sty mu lo wa nie me tod
pro duk cji rol nej zgo d nej z wy mo ga mi ochro ny œro do wi s ka.

Za ró w no dzia³a nie ONW jak i pro gram rol no œ ro do wi s ko wy, fi nan so wa ne s¹ ze œrod -
ków unij nych (80%) jak i pa ñ stwo wych (20%). Na po wy ¿ sze dzia ³a nia w ca ³ym okre sie pro -
gra mo wa nia na la ta 2007–2013, za re zer wo wa ne s¹ œrod ki w wy so ko œci 4 752 500 000
eu ro. Ogól ne za sa dy wdra ¿a nia ww. dzia ³añ opie ra j¹ siê na prze pi sach wspólnotowych –
rozporz¹dze nie Ra dy (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze œ nia 2005 r. w spra wie wspar cia
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roz wo ju ob sza rów wiej skich przez Eu ro pej ski Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich (EF RROW) (Dz. U. L 277 z 21.10.2005, str. l). Pro gram rol no œ ro do wi s ko wy wdra -
¿a ny jest w Pol sce od da ty ak ce sji do Unii Eu ro pej skiej, nie tyl ko dla te go, ¿e jest to je dy ny
obo wi¹z ko wy dla wszy s t kich kra jów cz³on kow skich in stru ment wspar cia roz wo ju ob sza -
rów wiej skich, ale pe³ ni ró w nie¿ is tot n¹ ro lê w za cho wa niu kra jo b ra zu i wa lo rów œro do wi -
s ka na tu ral ne go.

Po wy ¿ sze dzia³a nia do stêp ne s¹ dla rol ni ków na te re nie ca ³e go kra ju, któ rzy do bro -
wol nie przy j mu j¹ na sie bie zo bo wi¹ za nia wy ni ka j¹ ce ze spe cy fi ki te go in stru men tu
wspar cia. Be ne fi cjen ci, któ rzy przy st¹ pi li do re a li za cji dzia ³a nia ONW lub rol no œ ro do wi s -
ko we go, s¹ zo bo wi¹ za ni do pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej zgo d nie z mi ni mal ny mi
wy ma ga nia mi utrzy my wa nia grun tów rol nych w do brej kul tu rze rol nej. Po nad to po moc
w ra mach pro gra mu rol no œ ro do wi s ko we go przy zna wa na jest w za mian za pod jê cie zo bo -
wi¹ zañ wy kra cza j¹ cych po nad is t nie j¹ ce usta wo daw stwo i do ty cz¹ ce pro wa dze nia go -
spo dar stwa w spo sób szcze gól nie sprzy ja j¹ cy utrzy ma niu sta nu cen nych sie d lisk
u¿y t ko wa nych rol ni czo, za cho wa niu ró¿ no ro d no œci bio lo gi cz nej na ob sza rach wiej skich
jak ró w nie¿ pro mo wa niu zró w no wa ¿o ne go sy s te mu go spo da ro wa nia. Na le ¿y ró w nie¿ za -
u wa ¿yæ, i¿ oma wia ne dzia ³a nia osi II PROW 2007–2013, ad re so wa ne s¹ do go spo darstw
o po wie rzch ni co naj mniej 1 ha. Mi ni mal na po wie rzch nia grun tów u¿y t ko wa nych rol ni -
czo, do któ rych przy zna wa na jest p³at noœæ rol no œ ro do wi s ko wa wy no si 0,1 ha.

O p³at noœæ ONW jak i wspar cie fi nan so we w ra mach pro gra mu rol no œ ro do wi s ko we -
go mo g¹ ubie gaæ siê rol ni cy bez wzglê du na to czy ko rzy sta j¹ z p³at no œci w ra mach sy s te -
mu wspar cia bez po œre d nie go czy te¿ nie. Nie mo ¿ na wiêc zgo dziæ siê ze stwier dze niem
od no œ nie is t nie nia ogra ni czeñ, któ re po wo do wa³y by wy e li mi no wa nie ze wspar cia go spo -
darstw o ni s kiej ren to w no œci, ni s ko to wa ro wych lub po ³o ¿o nych na ob sza rach gór skich.

Dzia³a nie „Wspie ra nie go spo da ro wa nia na ob sza rach gór skich i in nych ob sza rach
o nie ko rzy st nych wa run kach go spo da ro wa nia (ONW)” sta no wi in stru ment wspar cia
dla ob sza rów za gro ¿o nych wy lu d nie niem. G³ó w nym ce lem dzia ³a nia jest za po bie ga nie
de gra da cji kra jo b ra zu w wy ni ku od ³o go wa nia grun tów rol nych oraz stwa rza nie rol ni -
kom mo ¿ li wo œci pe³ ne go wy ko rzy sta nia po ten cja ³u, ja kim dys po nu j¹ bez na ru sza nia
is t nie j¹ cej ró w no wa gi œro do wi s ko wej. Tak wiêc p³at no œci ONW re kom pen su j¹ na tu ral -
ne utrud nie nia i sprzy ja j¹ utrzy ma niu pro duk cji rol ni czej na ob sza rach z na tu ral ny mi
ogra ni cze nia mi sie d li s ko wy mi.

W Pol sce is t nie j¹ trzy ty py ob sza rów o nie ko rzy st nych wa run kach go spo da ro wa -
nia: ni zin ne, ze spe cy fi cz ny mi utrud nie nia mi oraz gór skie. Do ka ¿ de go z wy mie nio -
nych ty pów, ob sza ry kwa li fi ko wa ne s¹ na pod sta wie ró¿ nych kry te riów.

Do ONW ty pu gór skie go za li cza siê te gmi ny i ob rê by ewi den cyj ne, w któ rych po nad 
po ³o wa u¿yt ków rol nych znaj du je siê na wy so ko œci po wy ¿ ej 500 m n.p.m. Do ob sza rów
o nie ko rzy st nych wa run kach go spo da ro wa nia ty pu ze spe cy fi cz ny mi utrud nie nia mi,
za kwa li fi ko wa no gmi ny i ob rê by ewi den cyj ne, w któ rych co naj mniej 50% u¿yt ków rol -
nych po ³o ¿o nych jest po wy ¿ ej 350 m n.p.m. S¹ one wy mie nio ne w roz po rz¹ dze niach
wo je wo dów w spra wie usta le nia wy ka zu miej sco wo œci po ³o ¿o nych na te re nach gór -
skich i pod gór skich, up ra w nia j¹ cych je do ul gi po dat ko wej zgo d nie z prze pi sa mi Usta -
wy z dnia 15 li s to pada 1984 r. o po dat ku rol nym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431).

Po nad to na le ¿y za zna czyæ, i¿ wy so koœæ staw ki p³at no œci dla ONW ty pu gór skie go
jest naj wy ¿ sza i wy no si 320 z³ na 1 ha grun tu rol ne go.

Obok pro gra mu rol noœ ro do wis ko we go i ONW, wdra ¿a nych w ra mach PROW
2007–2013, s¹ uru cha mia ne dzia ³a nia, w któ rych prze wi du je siê bez po œre dnie wspar -
cie dla pod mio tów wy twa rza j¹ cych ¿y wnoœæ w ra mach sy s te mów ja ko œci. W ra mach
osi pier wszej PROW 2007–2013 pro du cen ci wy so ko ja ko œcio wych pro du k tów mo g¹
otrzy maæ bez po œre dnie wspar cie w ra mach dwóch dzia ³añ: „Ucze stni ctwo rol ni ków
w sy s te mach ja ko œci ¿y wno œci” oraz „Dzia ³a nia in for ma cyj ne i pro mo cyj ne”. W ra mach
tych dzia ³añ wspie ra siê i pro mu je pro du k ty m.in. w rol ni ctwie eko lo gi cz nym, fun kcjo -
nu j¹ cym w opar ciu o roz po rz¹ dze nie Ra dy (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czer wca 1991 r.
w spra wie pro duk cji eko lo gi cz nej pro du k tów rol nych oraz zna ko wa nia pro du k tów
rol nych i œrod ków spo ¿yw czych, a tak ¿e pro du k ty wy two rzo ne w ra mach in te gro wa -
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nej pro duk cji w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 18 gru dnia 2003 r. o ochro nie
roœ lin.

Po nad to na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ za re je stro wa ne we wspól nym sy s te mie re je stra cji
i ochro ny nazw pro du k tów tra dy cyj nych i re gio nal nych dwa pier w sze pol skie pro du k ty 
os cy pek oraz bryn dza pod ha la ñ ska (Chro nio ne Na zwy Po cho dze nia) po cho dz¹ z ob sza -
rów gór skich. Ko lej nym pro du k tem po cho dz¹ cym z te re nów gór skich i je d no cze œ nie
ubie ga j¹ cym siê o re je stra cjê w ww. sy s te mie jest re dy ko³ ka. Ak tu al nie trwa j¹ pra ce
nad przy go to wa niem wnio s ku o re je stra cjê ja g niê ci ny z Pod ha la – ko lej ne go pro du k tu
po cho dz¹ ce go z te re nów gór skich. Pro du cen ci tych wy ro bów mo g¹ sta raæ siê o wspar -
cie z ww. dzia³añ.

Wspo mnia ne przez Pa na se na to ra pro gra my wdra ¿a ne w Au strii, is tot nie w wiê k -
szym stop niu ni¿ pol skie, s¹ na sta wio ne na dzia³a nia na rzecz ob sza rów gór skich, co
wy ni ka z wa run ków na tu ral nych Au strii. Pro gram re a li zo wa ny w Pol sce, choæ uw zglê dnia
wspar cie te re nów gór skich, w wiê k szym stop niu na sta wio ny jest na ce le zwi¹ za ne
z roz wo jem fun kcji po za rol ni czych na wsi i in we sty cja mi w ba zê sek to ra rol ne go.

MINISTER
ROL NI CTWA I ROZ WO JU WSI
Ma rek Sa wic ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

skie ro wa ne do mi ni ster rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Min is ter!
Kiedy czytam na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego, ¿e jednym z jego priorytetowych zadañ jest doprowadzenie do
jak najlepszego i jak najsprawniejszego wykorzystania œrodków przyznanych
Polsce przez Uniê Europejsk¹ oraz podejmowanie wysi³ków, aby uczyniæ sys -
tem przyznawania tych œrodków jak najbardziej przyjaznym i jak
najprostszym, to zastanawiam siê, czy to, co przekazujecie obywatelom, jest
prawd¹.

Do niedawna zw³aszcza mieszkañcy terenów górskich ekscytowali siê
projektem „Milion s³onecznych dachów dla Polski". Wydawa³o siê, ¿e wszystko 
jest dograne, samorz¹dy przygotowywa³y siê ju¿ do wdra¿ania odpowiednich
projektów. Bardzo ambitny i zarazem bardzo trafiony, wed³ug mnie, projekt
przewidywa³ mo¿liwoœæ dofinansowania ze œrodków unijnych zakupu
i monta¿u kolektorów s³onecznych miêdzy innymi dla indywidualnych
mieszkañców oraz jednostek samorz¹du terytorialnego. Przekazywane
jesieni¹ ubieg³ego roku w mediach i w licznych publikacjach informacje
pochodz¹ce z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mówi³y o mo¿liwoœci
uzyskania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”
dofinansowania do monta¿u baterii s³onecznych w gospodarstwach
domowych nawet w wysokoœci 50-80%. Wszystkich zatem bardzo zdziwi³o
ostateczne stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tej sprawie,
które ukaza³o siê bodaj w dniu 25 stycznia 2008 r. Niestety, ministerstwo me
podtrzyma³o wczeœniejszych zapowiedzi o dofinansowaniu. Ostatecznie
zdecydowano, ¿e dofinansowanie nie mo¿e przekroczyæ 20% kosztów
inwestycyjnych. Ka¿dy, kto choæ trochê siê interesuje problemem energii
odnawialnej, wie, ¿e bior¹c pod uwagê koszt dokumentacji, któr¹ musia³yby
przygotowaæ samorz¹dy, aby z³o¿yæ odpowiedni projekt, przygotowanie
takiego przedsiêwziêcia wydaje siê ma³o efektywne pod wzglêdem
ekonomicznym. Samorz¹dom pozostaj¹ zatem preferencyjne kredyty, jakich
ponoæ udzielaj¹ na ten cel wojewódzkie fundusze ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej lub Bank Ochrony Œrodowiska. Jeszcze jednym
dostêpnym rozwi¹zaniem s¹ prawdopodobnie regionalne programy
operacyjne, w których zakresie dzia³añ czêsto znajduje siê finansowanie
odnawialnych Ÿróde³ energii, l to chyba jest teraz dla samorz¹dów jedyn¹
szans¹ na przygotowanie projektów dotycz¹cych dofinansowania ze
œrodków7 UE kolektorów s³onecznych dla swoich mieszkañców.

Szanowna Pani Min is ter! Jakimi przes³ankami kierowa³o siê
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wykluczaj¹c jedno z najwa¿niejszych
Ÿróde³ funduszy Unii Europejskiej na ten cel? Jakie s¹ gwarancje, ¿e nie
potraktujecie pañstwo w ten sam sposób innych funduszy na programy
w zakresie energii odnawialnej? I wreszcie: jak to wszystko ma siê do
zobowi¹zañ Polski w tym zakresie wobec Unii Europejskiej? Przecie¿ jest
oczywiste, ¿e budowa nowych Ÿróde³ energii odnawialnej to milionowe
Inwestycje. Kto zatem tak naprawdê bêdzie móg³ byæ wspomagany
odpowiednimi funduszami i jakie szansê na pozyskanie œrodków unijnych
maj¹ w tym wszystkim przeciêtny polski samorz¹d i przeciêtny polski
przedsiêbiorca?

Ta de usz Sko ru pa
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Od po wie dŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na z³o ¿o ne oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ta de u sza Sko ru py do ³¹ czo ne 

do pi s ma Pa na Mar sza³ ka z dnia 15 ma ja (znak: BPS/DSK-043-457/08) do ty cz¹ ce fi -
nan so wa nia bu do wy mon ta ¿u ba te rii s³o ne cz nych w go spo dar stwach do mo wych ze
œrod ków Unii Eu ro pej skiej, pra g nê po ni ¿ ej przed sta wiæ na stê pu j¹ ce wy ja œ nie nia.

1. In for ma cje Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go w me diach i pu b li ka cjach, do ty -
cz¹ ce mo ¿ li wo œci fi nan so wa nia w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go ,,In fra struk tu ra
i Œro do wi s ko” mon ta ¿u ba te rii s³o ne cz nych w go spo dar stwach do mo wych.

Zgo d nie z ar ty ku³em 3 roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1084/2006 usta na wia j¹ ce go
Fun dusz Spój no œci, w ra mach Fun du szu Spój no œci nie s¹ kwa li fi ko wal ne wy dat ki
zwi¹ za ne z mie sz kal ni c twem. In sty tu cja Za rz¹ dza j¹ ca Pro gra mem Ope ra cyj nym „In fra -
struk tu ra i Œro do wi s ko” w kwiet niu br. zwró ci ³a siê z za py ta niem do Ko mi sji Eu ro pej -
skiej o in ter pre ta cjê ww. za pi su w kon te k œ cie pro jek tów do ty cz¹ cych pa ne li s³o ne cz nych 
na da chach mie sz kañ, gdzie be ne fi cjen tem jest je d no st ka sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, na
któ re je sz cze nie otrzy ma ³a od po wie dzi. Je d no cze œ nie pra g nê pod kre œ liæ, ¿e Mi ni ster -
stwo Roz wo ju Re gio nal ne go nie in for mo wa ³o o mo ¿ li wo œci wspar cia te go ty pu pro jek tów
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Œro do wi s ko” i udzie la ³o po ten cjal -
nym be ne fi cjen tom i in nym pod mio tom ta kich sa mych in for ma cji, jak Pa nu Se na to ro wi.

2. Po ziom do fi nan so wa nia w mak sy mal nej wy so ko œci 20% na od na wial ne Ÿród³a
ener gii.

In sty tu cj¹ po œre dni cz¹ c¹ w za kre sie dzia³a nia 9.4 – Wy twa rza nie ener gii z od na wial -
nych Ÿró de³ ener gii w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Œro do wis ko” jest
Mi ni ster stwo Go spo dar ki w³a œci we w kwe stiach po li ty ki ener ge ty cz nej kra ju. W zwi¹z ku 
z ogrom nym za in te re so wa niem ww. dzia ³a niem przed siê bior ców oraz sto sun ko wo nie -
wiel ki mi œrod ka mi na ten cel, a je dno czeœ nie ko nie cz no œci¹ osi¹g niê cia wy so kich wskaŸ -
ni ków w ra mach dzia ³a nia, Mi ni ster stwo Go spo dar ki za pro po no wa ³o do fi nan so wa nie
w wy so ko œci 20%. Do dat ko wo prag nê za u wa ¿yæ, ¿e w ra mach PO In fra struk tu ra i Œro -
do wis ko, do fi nan so wa nie uzy s ka j¹ pro jek ty o war to œci mi n i mum 10 mln PLN – w przy -
pad ku elek tro wni wo dnych i wy ko rzy sta nia bio ma sy lub bio ga zu oraz po wy ¿ ej 20 mln
PLN w przy pad ku po zo sta ³ych od na wial nych Ÿró de³ ener gii. 20% ko sz tów ta kich przed -
siêw ziêæ sta no wi sto sun ko wo du ¿¹ kwo tê do fi nan so wa nia. Do fi nan so wa nie mniej szych
pro jek tów, prze wi dzia ne zo sta ³o w re gio nal nych pro gra mach ope ra cyj nych.

3. Pre fe ren cyj ne kre dy ty ofe ro wa ne przez wo je wó dz kie fun du sze ochro ny œro do wi s -
ka i go spo dar ki wo d nej oraz Bank Ochro ny Œro do wi s ka.

Pre fe ren cyj ne kre dy ty oraz œrod ki z wo je wó dz kich i Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Œro do wi s ka i Go spo dar ki Wo d nej, mo g¹ byæ sto so wa ne w mon ta ¿u fi nan so wym
pro jek tów w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Œro do wi s ko”, w za kre sie 
w ja kim nie na ru sza j¹ prze pi sów do ty cz¹ cych po mo cy pu b li cz nej.

4. Wspar cie pro jek tów w za kre sie Od na wial nych •ró de³ Ener gii – (OZE) w ra mach
re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych.

W ra mach po szcze gól nych re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych wy dzie lo ne zo -
sta ³y prio ry te ty lub dzia ³a nia, któ re bê d¹ wspie raæ pro jek ty z za kre su od na wial nych
Ÿró de³ ener gii. Do g³ó wnych ty pów in we sty cji, któ re bê d¹ mog ³y otrzy maæ do fi nan so -
wa nie w tym za kre sie na le ¿¹ pro jek ty zwi¹ za ne z bu do w¹, roz bu do w¹ i mo der ni za cj¹
in sta la cji s³u ¿¹ cej do pro duk cji i prze sy ³u ener gii po cho dz¹ cej ze Ÿró de³ od na wial nych
(ener gia: wia tro wa, s³o ne cz na, geo ter mal na oraz ener gia po cho dz¹ ca z wy ko rzy sta nia
bio ma sy), pro jek ty wspie ra j¹ ce bu do wê ma ³ych elek tro wni wo dnych, sto so wa nie ko -
lek to rów s³o ne cz nych oraz in we sty cje po le ga j¹ ce na zwiêk sza niu mo cy je dno stek wy -
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twa rza nia ener gii elek try cz nej i ciep ³a ze Ÿró de³ od na wial nych (tzw. pro jek ty
ko ge ne ra cyj ne). Szcze gól nie pre fe ro wa ne bê d¹ przed siêw ziê cia o du ¿ej efek ty wno œci
ener ge ty cz nej, któ re wp³y n¹ na zmniej sze nie za nie czy sz cze nia œro do wis ka i is tot nie
przy czy ni¹ siê do wy pe³ nie nia pol skich zo bo wi¹ zañ akce syj nych w za kre sie zwiêk sza -
nia udzia ³u ener gii po cho dz¹ cej ze Ÿró de³ od na wial nych. Wa¿ n¹ gru pê pro jek tów sta -
no wiæ bê d¹ ró w nie¿ in we sty cje do ty cz¹ ce za sto so wa nia no wo czes nych te chno lo gii (np.
og niw fo to wol tai cz nych).

Beneficjentami ww. Wymienionych inwestycji mo g¹ byæ m.in. je d no st ki sa mo rz¹ du 
te ry to rial ne go, ich zwi¹z ki, po ro zu mie nia i sto wa rzy sze nia, je d no st ki or ga ni za cyj ne
po sia da j¹ ce oso bo woœæ pra w n¹, or ga ni za cje po za rz¹ do we, je d no st ki na u ko we, ad mi -
ni stra cja rz¹ do wa, przed siê bior stwa ener ge ty cz ne i spó³ki ko mu nal ne z min. 50%
udzia ³em pod mio tów pu b li cz nych. £¹ cz na wy so koœæ œrod ków alo ko wa nych z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go na przed siê w ziê cia z za kre su od na wial nych
Ÿró de³ ener gii w 16 re gio nal nych pro gra mach ope ra cyj nych wy no si ok. 410 mln eu ro.

5. Wa run ki do fi nan so wa nia pro jek tów do ty cz¹ cych Od na wial nych •ró de³ Ener gii
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Œro do wi s ko” oraz zo bo wi¹ za nia
Pol ski wo bec Unii Eu ro pej skiej w za kre sie wy ko rzy sta nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii.

Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go jest œwia do me zo bo wi¹ zañ Pol ski w za kre sie efek -
ty w no œci ener ge ty cz nej i udzia³u od na wial nych Ÿró de³ ener gii w zwi¹z ku z pla na mi wdro -
¿e nia no we go pa kie tu ener ge ty cz ne go w Unii Eu ro pej skiej. W Pro gra mie Ope ra cyj nym
„In fra struk tu ra i Œro do wi s ko”, wspar cie dla od na wial nych Ÿró de³ ener gii zo sta ³o prze wi -
dzia ne przede wszy s t kim w ra mach prio ry te tu IX – In fra struk tu ra ener ge ty cz na przy ja z na
œro do wi s ku, w tym efek ty w noœæ ener ge ty cz na, fi nan so wa ne go z Fun du szu Spój no œci.

Prio ry tet obe j mu je dzia³a nia zwi¹ za ne z od na wial ny mi Ÿród ³a mi ener gii, któ rych
be ne fi cjen ta mi mo g¹ byæ m.in. przed siê bior cy i je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go:

· W ra mach dzia³a nia 9.1 – Wy so ko spra w ne wy twa rza nie ener gii wspie ra ne bê d¹
pro jek ty o war to œci mi ni mum 10 mln z³o tych do ty cz¹ ce wy so ko spra w nej ko ge ne --
ra cji. Alo ka cja ze œrod ków unij nych na dzia ³a nie wy no si pra wie 84 mln eu ro.

· Naj wiê k szym dzia³a niem w ra mach prio ry te tu – obe j mu j¹ cym prze sz³o 352 mln
eu ro jest dzia ³a nie 9.4 – Wy twa rza nie ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych.

· W ra mach dzia³a nia 9.5 – Wy twa rza nie bio pa liw z Ÿró de³ od na wial nych do fi nan --
so wa ne bê d¹ pro jek ty o war to œci 20 mln PLN i po wy ¿ ej, z za kre su bu do wy za k³a --
du lub in sta la cji do pro duk cji bio kom po nen tów i bio pa liw ciek ³ych. Alo ka cja ze
œrod ków UE na dzia ³a nie – pra wie 70,5 mln eu ro

· Do dat ko wo, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Œro do wi s ko”
prze wi dzia no wspar cie dla bu do wy oraz mo der ni za cji sie ci elek tro e ner ge ty cz --
nych umo ¿ li wia j¹ cych przy³¹ cza nie je d no stek wy twa rza j¹ cych ener giê z od na --
wial nych Ÿró de³ ener gii (dzia ³a nie 9.6 Sie ci u³at wia j¹ ce od biór ener gii ze Ÿró de³ od --
na wial nych, alo ka cja z Unii Eu ro pej skiej 47 mln eu ro) oraz wspar cie dla za k³a --
dów pro du ku j¹ cych urz¹ dze nia do wy twa rza nia ener gii z od na wial nych Ÿró de³
ener gii – (10.3 Roz wój prze mys ³u dla OZE, o alo ka cji 27,40 mln eu ro).

Przy wy bo rze pro jek tów w po wy ¿ szych dzia³a niach oce nia ny bê dzie m.in. po zy ty w -
ny wp³yw na œro do wi s ko oraz efek ty w noœæ eko no mi cz na. Po nad to, op rócz œrod ków
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Œro do wi s ko” i re gio nal nych pro gra mów
ope ra cyj nych, na pro jek ty w za kre sie roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej mo ¿ na uzy s kaæ
do fi nan so wa nie z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich – (PROW) oraz Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka (PO IG).

Mam na dzie jê, ¿e wy ¿ ej przed sta wio ne in for ma cje w pe³ ni sa tys fak cjo nu j¹ Pa na Se -
na to ra oraz prze ko nu j¹, i¿ Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go po wa ¿ nie trak tu je kwe -
stiê ener ge ty ki od na wial nej.

Z po wa ¿a niem
El¿ bie ta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra se na tor skie go zg³o si³a siê pa ni Do ro ta No wak, któ ra sta ra

siê o wy kup mie sz ka nia bê d¹ ce go w za so bach Woj sko wej Agen cji Mie sz ka nio -
wej. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e pa ni Do ro ta No wak za j mu je mie sz ka nie w blo ku,
w któ rym Woj sko wa Agen cja Mie sz ka nio wa ju¿ od kil ku lat pro wa dzi sprze da¿ 
mie sz kañ. Spo œ ród dwu dzie stu lo ka li do chwi li obe c nej sprze da no sie dem na -
œcie. Nie ste ty pa ni Do ro ta No wak bez sku te cz nie sta ra siê o wy kup mie sz ka nia, 
a w gru d niu 2007 r. dy rek tor WAM OR w Lu b li nie wy po wie dzia³ umo wê naj -
mu. Osta te cz ny ter min opu sz cze nia lo ka lu mi ja 30 czer w ca.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o za jê cie sta no wi s ka w tej spra wie.
W za³¹ cze niu prze ka zu jê ko re spon den cjê pa ni Do ro ty No wak.

Z po wa ¿a niem
Woj ciech Skur kie wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.09

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Woj cie cha Skur kie wi -

cza pod czas 11. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 8 ma ja 2008 r.
(BPS/DSK-043-445/08), do ty cz¹ ce sy tua cji mie sz ka nio wej Pa ni Do ro ty No wak,
up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

W dniu 17 sty cz nia 2008 r. Pa ni Do ro ta No wak wy st¹ pi ³a, w try bie art. 29 usta wy
o za kwa te ro wa niu Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
poz. 398 ze zm.), o wy ra ¿e nie zgo dy na wy da nie de cyz ji o pra wie za mie sz ki wa nia w do tych -
czas za jmo wa nym lo ka lu mie sz kal nym, znaj du j¹ cym siê w za so bie Woj sko wej Agen cji
Mie sz ka nio wej – Od dzia³ Re gio nal ny w Lub li nie. W zwi¹z ku z tym, w re sor cie Ob ro ny
Na ro do wej wszczê to po stê po wa nie ad mi ni stra cyj ne, w wy ni ku któ re go – po sta no wie -
niem z dnia 14 kwiet nia br. – nie zo sta ³a wy ra ¿o na zgo da na wy da nie przed mio to wej
de cyz ji na rzecz za in te re so wa nej.

Pa ni Do ro ta No wak, zgo d nie z przy s³u gu j¹ cym jej pra wem, wnios³a o po no w ne roz -
pa trze nie przed mio to wej spra wy. Obe c nie w re sor cie Ob ro ny Na ro do wej to czy siê po no w -
nie po stê po wa nie ad mi ni stra cyj ne, któ re za koñ czy siê wy da niem sto so wnej de cyz ji.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym prag nê po in for mo waæ, ¿e roz strzyg niê cie do ty cz¹ ce sy tua -
cji Pa ni Do ro ty No wak zo sta nie za war te we wspo mnia nym wy ¿ ej do ku men cie i – jak za -
pe wniam Pa na Mar sza³ ka – bê dzie ono bra ³o pod uwa gê wszel kie oko li cz no œci spra wy.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a niem
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Pro szê o przed sta wie nie obe c nej sy tua cji zwi¹ za nej z wdra ¿a niem dzia-
³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich 2007–2013. Pro szê o po da nie in for ma cji, na ja kim eta pie
jest oce na z³o ¿o nych przez rol ni ków w ro ku 2007 wnios ków do ty cz¹ cych
dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”. Co jest po wo dem prze d³u ¿a -
nia siê pro ce su oce ny tych wnios ków? Kie dy na st¹ pi pod pi sy wa nie umów
o przy zna niu do fi nan so wa nia z be ne fi cjen ta mi przed mio to we go dzia ³a nia?
Kie dy na le ¿y spo dzie waæ siê ko lej ne go na bo ru wnios ków w ra mach te go
dzia ³a nia?

W na wi¹ za niu do wy st¹ pieñ lo kal nych sa mo rz¹ dów, or ga ni za cji rol ni -
czych oraz in dy wi dual nych rol ni ków pro szê o przed sta wie nie in for ma cji, ja -
kie dzia³a nia pod j¹³ re sort rol ni ctwa i roz wo ju wsi oraz nad zo ro wa ne przez
nie go in sty tu cje w ce lu po pra wie nia op ³a cal no œci pro duk cji trzo dy chle wnej
w Pol sce. Pro szê tak ¿e o in for ma cje na te mat pla no wa nych na przy sz³oœæ
dzia ³añ.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 13.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W od po wie dzi na pis mo znak: BPS/DSK-043-455/08 z dnia 15 ma ja br. prze ka zu -
j¹ ce oœ wiad cze nia skie ro wa ne przez Se na to ra Ery ka Smu le wi cza do Mi ni stra Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi oraz do Pre ze sa Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa, przed -
sta wiam po ni ¿ej wy jaœ nie nia do ty cz¹ ce kwe stii po ru szo nych w ww. Oœwiad cze niach.

1.  Dzia³a nie „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013.

Na bór wnios ków o przy zna nie po mo cy w ra mach dzia³a nia „Mo der ni za cja go spo -
darstw rol nych” Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 zo sta³
og ³o szo ny w cza sie, kie dy ARiMR nie mia ³a akre dy ta cji umo¿ li wia j¹ cej prze pro wa dza nie
kon tro li krzy ¿o wych i w kon sek wen cji za wie ra nie umów przy zna nia po mo cy. Wa run -
kiem otrzy ma nia pe³ nej akre dy ta cji jest m.in. dys po no wa nie przez ARiMR spra w nym
sy s te mem in for ma ty cz nym. Sy s tem zo sta³ przy go to wa ny przez wy ko naw cê i obe c nie
jest pod da wa ny te stom w ra mach pro wa dzo ne go przez au dy to ra ze wnê trz ne go au dy tu
Agen cji. Ter min roz po czê cia pod pi sy wa nia umów w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja
go spo darstw rol nych” za le ¿y od ter mi nu uzy s ka nia po zy ty wnej oce ny au dy tu ze -
wnê trz ne go.

Za k³a da j¹c, ¿e obe c nie pro wa dzo ne te sty sy s te mu in for ma ty cz ne go w ARiMR zo sta -
n¹ prze pro wa dzo ne po myœ lnie, za wie ra nie umów bê dzie mo¿ na roz po cz¹æ na prze³o -
mie czer wca i lip ca br.
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Nie mniej je dnak, nie za le¿ nie od wy mie nio nych ogra ni czeñ te chni cz nych, pod jê to
dzia³a nia, któ re po zwa la j¹ wnios ko daw com na re a li za cjê zg³o szo nych do wspó³ fi nan so -
wa nia in we sty cji. Wnios ki o przy zna nie po mo cy z³o ¿o ne w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni -
za cja go spo darstw rol nych” Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta
2007–2013 zo sta ³y pod da ne, prze wi dzia nej prze pi sa mi w spra wie szcze gó ³o wych wa -
run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja
go spo darstw rol nych”, wstêp nej we ry fi ka cji. Zgo d nie z in for ma cj¹ prze ka za n¹ przez
Agen cjê Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa do dnia 31 ma ja 2008 r. zwe ry fi ko -
wa no 16 673 wnios ki z 18 393 wnios ków z³o ¿o nych. Na eta pie wstêp nej we ry fi ka cji
Agen cja od ma wia przy zna nia po mo cy, je ¿e li wnio sek zo sta³ z³o ¿o ny po ter mi nie lub nie
zo sta³ wy pe³ nio ny we wszy s t kich wy ma ga nych po zy cjach, lub nie do ³¹ czo no do nie go
co naj mniej je d ne go z okreœ lo nych we wzo rze wnios ków do ku men tów, któ rych niedo -
³¹ cze nie skut ku je nieprzy zna niem po mo cy.

ARiMR op ra co wa³a od rêb n¹ pro ce du rê ma nual nej ob s³u gi wnios ków do ty cz¹ cych
ope ra cji wspie ra nych na po zio mie 75%, któ re, zgo d nie z prze pi sa mi wspól no to wy mi,
przy jmo wa ne by ³y do re a li za cji z ww. po zio mem do fi nan so wa nia do dnia 30 kwiet nia
2008 r. Za sto so wa nie tej pro ce du ry, po zy ty wnie za o pi nio wa nej przez au dy to ra ze wnê trz -
ne go i za ak cep to wa nej przez Mi ni stra Fi nan sów, umo¿ li wi ³o przy zna nie po mo cy. Prze -
pro wa dzo na zo sta ³a we ry fi ka cja wnios ków i w do pu sz czal nym ter mi nie 30 kwiet nia
2008 r. ARiMR pod pi sa ³a 133 umo wy z be ne fi cjen ta mi.

Roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 17 paŸ dzier ni ka 2007 r.
w spra wie szcze gó³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra -
mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397 z póŸn. zm.) sta no wi,
¿e wnios ki o przy zna nie po mo cy z³o ¿o ne w 2007 r. roz pa tru je siê w ter mi nie 12 mie siê -
cy od dnia z³o ¿e nia wnios ku, ter min ten up ³y nie w listopadzie–grudniu 2008 r. Og ³o -
sze nie na stê p ne go na bo ru bê dzie mo¿ li we do pie ro po zwe ry fi ko wa niu wnios ków
z³o ¿o nych w 2007 r. Bio r¹c pod uwa gê obe c n¹ sy tua cjê do ty cz¹ c¹ mo¿ li wo œci we ry fi -
ka cji z³o ¿o nych wnios ków, jak ró w nie¿ li cz bê wnios ków, któ re wp³y nê ³y do ARiMR
w ra mach pier wsze go na bo ru wnios ków w dzia ³a niu „Mo der ni za cja go spo darstw rol -
nych”, do ko na no prze su niê cia œrod ków fi nan so wych w ra mach te go dzia ³a nia w ta ki
spo sób, aby wszy s t kie z³o ¿o ne wnios ki mog ³y byæ sfi nan so wa ne. We d³ug obe c nych za -
³o ¿eñ nie prze wi du je siê na bo ru wnios ków w ra mach te go dzia ³a nia w ro ku 2008. De -
cyz ja o og ³o sze niu ko lej ne go na bo ru uza le¿ nio na jest po nad to od pu li œrod ków
fi nan so wych, ja ki mi ARiMR bê dzie mog ³a dys po no waæ na ten cel.

2. Har mo no gram uru cha mia nia dzia³añ w ra mach PROW 2007–2013.
W za³¹ cze niu prze ka zu jê ta be lê przed sta wia j¹ c¹ har mo no gram wdra ¿a nia po szcze -

gól nych dzia ³añ PROW 2007–2013. Har mo no gram zo sta³ przy go to wa ny przez Agen cjê
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa i przed sta wia stan na dzieñ 28 kwiet nia
2008 r.

3. Op ³a cal noœæ pro duk cji trzo dy chle wnej w Pol sce.
Z  przy st¹ pie nia do Unii Eu ro pej skiej, po li ty ka na ryn ku miê sa wiep rzo we go jest

pro wa dzo na i re a li zo wa na w ra mach in stru men tów Wspól nej Po li ty ki Rol nej (WPR).
Za sa dy fun kcjo no wa nia wspól no to we go ryn ku wiep rzo wi ny re gu lu je obe c nie roz po -
rz¹ dze nie Ra dy (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 paŸ dzier ni ka 1975 r. w spra wie wspól nej
or ga ni za cji ryn ku wiep rzo wi ny. Prze wi du je ono na stê pu j¹ ce in stru men ty, któ re mo g¹
byæ za sto so wa ne na tym ryn ku:

—  in ter wen cyj ne w po sta ci do p³at do pry wat ne go sk³a d o wa nia wie p rzo wi ny lub sku --
pu in ter wen cyj ne go (nie sto so wa ny je d nak od po nad trzy dzie stu lat);

— re fun da cje wy wo zo we;
— nad zwy czaj ne œrod ki wspar cia w sy tu a cji wy st¹ pie nia za k³ó ceñ na ryn ku wy wo³a --

nych roz prze strze nia niem siê cho rób zwie r zê cych.
Z uwa gi na ob jê cie ryn ku wiep rzo wi ny re gu la cja mi wspól no to wy mi, Pol ska, po do b -

nie jak i in ne kra je cz³on kow skie UE, nie ma mo¿ li wo œci sa mo dziel ne go po de jmo wa nia
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de cyz ji o za sto so wa niu in stru men tów wspar cia ryn ku. De cyz jê o za sto so wa niu po -
szcze gól nych in stru men tów wspar cia po de jmu je Ko mi sja Eu ro pej ska, po za siêg niê ciu
opi nii Ko mi te tu Za rz¹ dza j¹ ce go ds. Wiep rzo wi ny, w któ re go po sie dze niach bio r¹ udzia³ 
przed sta wi cie le Ko mi sji i kra jów cz³on kow skich.

Je dno czeœ nie na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ do strze ga j¹c po wa¿ ne pro ble my pro du cen tów
¿yw ca wiep rzo we go, Mi ni ster stwo wie lo kro t nie po de jmo wa³o te mat trud nej sy tua cji na 
ryn ku wiep rzo wi ny na ró¿ nych szczeb lach Unii Eu ro pej skiej. Po wta rza ne po stu la ty
od nios ³y sku tek w po sta ci de cyz ji Ko mi sji Eu ro pej skiej o uru cho mie niu do p³at do pry -
wat ne go sk³a do wa nia wiep rzo wi ny, a tak ¿e o roz sze rze niu asor ty men tu pro du k tów
ob jê tych re fun da cja mi wy wo zo wy mi o miê so nie przet wo rzo ne.

Obok dzia³añ do raŸ nych, po de jmo wa ne s¹ dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu za chê ca nie do
za wie ra nia umów kon tra kta cyj nych z za k³a da mi ubo jo wy mi w ce lu za pe wnie nia sta -
bil no œci zby tu ¿yw ca wiep rzo we go oraz wzmac nia nie po zy cji pro du cen tów po przez two -
rze nie grup pro du cen ckich.

Za chê ca niu prze twór ców do za wie ra nia umów kon tra kta cyj nych s³u ¿¹ na stê pu j¹ ce 
me cha niz my:

· w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi z dnia 17 pa Ÿ dzier ni ka 2007 r.
w spra wie szcze gó³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej
w ra mach dzia ³a nia „Zwiê k sze nie war to œci do da nej pod sta wo wej pro duk cji rol nej
i le œ nej” ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013
(Dz.U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1444 z póŸn. zm.) prze wi du je siê, ¿e re fun da cji pod le ga 
za sa d ni czo nie wiê cej ni¿ 40% ko sz tów kwa li fi ko wal nych po nie sio nych przez be --
ne fi cjen ta, bê d¹ ce go ma ³ym lub œre d nim przed siê bior stwem. W przy pad ku je d nak 
be ne fi cjen ta, któ ry co naj mniej 25% ogól nej ilo œci pro du k tów rol nych na by wa na
pod sta wie umów za war tych na co naj mniej rok z gru pa mi pro du cen tów rol nych,
re fun da cji pod le ga do 50% ko sz tów kwa li fi ko wal nych.

· w Pro gra mie wspie ra nia re struk tu ry za cji i mo der ni za cji prze mys³u miê s ne go, ch³o d --
ni c twa sk³a d o we go i prze twór stwa jaj w Pol sce za twier dzo nym przez MRiRW, zgo --
d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 26 kwiet nia 2007 r. w spra wie
szcze gó ³o we go za kre su i kie run ków dzia ³añ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji 
Rol ni c twa oraz spo so bów ich re a li za cji (Dz. U. z 2007 r. Nr 77, poz. 514, z póŸn.
zm.), wpro wa dzo no za pis, ¿e pod mio ty re a li zu j¹ ce przed siê w ziê cia w za k³a d ach
ubo ju zo bo wi¹ za ne s¹ do wy ko rzy sta nia w pro ce sie pro duk cji su row ca po cho --
dz¹ ce go co naj mniej w 70% w ra mach wie lo let nich umów kon tra k ta cyj nych. Wa --
ru nek ten nie obo wi¹ zu je za k³a du ubo ju po sia da j¹ ce go w³a s n¹ ba zê su row co w¹.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, i¿ je d nym z prio ry te tów w dzia³a niach re sor tu rol ni ctwa
jest zdo by wa nie no wych ryn ków zby tu dla pol skie go miê sa wiep rzo we go, jak ró w nie¿
pro mo cja wy ro bów wy so kiej ja ko œci, w tym tak ¿e miê sa, pod czas wy st¹ pieñ tar go wych
i na ro do wych.

MINISTER
ROL NI CTWA I ROZ WO JU WSI
Ma rek Sa wic ki

110 11. posiedzenie Senatu w dniu 8 maja 2008 r.



Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

 skierowane do pre ze sa Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa Da riu sza Woj ta si ka

Pro szê o po da nie har mo no gra mu uru cha mia nia ko lej nych dzia³añ w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007–2013.

Od po wie d nio wcze œ niej sza pu b li ka cja przed mio to we go har mo no gra mu
po zwo li³a by ewen tu al nym wnio s ko daw com i be ne fi cjen tom na przy go to wa -
nie oraz za pla no wa nie wszel kich dzia ³añ, czyn no œci i wy dat ków w ra mach
pro jek tów re a li zo wa nych przy wspar ciu ze œrod ków PROW 2007–2013. Ana -
lo gi cz ne in for ma cje s¹ pu b li ko wa ne w ra mach in nych pro gra mów re a li zo wa -
nych w ra mach per spek ty wy fi nan so wej 2007–2013.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 30.05.2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza³ek!
W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem skie ro wa nym przez Se na to ra Pa na Ery ka Smu le wi cza

w spra wie wdra ¿a nia dzia³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” w ra mach Pro gra -
mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007–2013, przed sta wiam sta no wis ko ARiMR wo bec 
kwe stii w nim po ru szo nych.

Zgo d nie z no we li za cj¹ roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia
14 mar ca 2008, zmie nia j¹ c¹ roz po rz¹ dze nie w spra wie szcze gó³o wych wa run ków i try -
bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw
rol nych”, Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa ma 12 mie siê cy na roz pa -
trze nie wnios ków z³o ¿o nych w ro ku 2007. Wnios ki dla te go dzia ³a nia by ³y sk³a da ne od
dnia 9 li s to pa da do dnia 13 gru dnia 2007 r. Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ do dnia 26 ma -
ja 2008 r. z ogól nej ilo œci 18 372 z³o ¿o nych wnios ków, Agen cja do ko na ³a we ry fi ka cji
wstêp nej (tzw. pre se lek cji) po nad 95% wnios ków.

Na to miast dla wnios ków do ty cz¹ cych ope ra cji w za kre sie do sto so wa nia go spo -
darstw le ¿¹ cych na te re nach OSN (Ob sza ry Szcze gól nie Na ra ¿o ne) do stan dar dów do -
ty cz¹ cych ochro ny œro do wis ka wód przed za nie czy sz cze nia mi po wo do wa ny mi przez
azo ta ny po cho dze nia rol ni cze go (tzw. dy rek ty wa azo ta no wa), up ra wnio nych do uzy s -
ka nia do fi nan so wa nia w wy so ko œci 75%, zo sta³a prze pro wa dzo na we ry fi ka cja wszy s t -
kich wnios ków i w ter mi nie do dnia 30 kwiet nia 2008 r. Agen cja Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol ni ctwa pod pi sa ³a 133 umo wy z be ne fi cjen ta mi.

Pod pi sy wa nie umów przy zna nia po mo cy z po zo sta³y mi be ne fi cjen ta mi dzia ³a nia
bê dzie mo¿ li we po za koñ cze niu ba da nia akre dy ta cyj ne go w za kre sie roz pa try wa nia
wnios ków o przy zna nie po mo cy do mo men tu pod pi sa nia umo wy w³¹ cz nie i wy da niu
przez Mi ni stra Fi nan sów sto so wne go roz po rz¹ dze nia akre dy ta cyj ne go. In for mu jê, ¿e
au dyt dzia ³añ PROW 2007–2013 roz po cz¹³ siê dnia 29.04.2008 r.
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Na stê p ny na bór zo sta nie og³o szo ny po roz pa trze niu wnios ków z³o ¿o nych w ro ku
2007 al bo wiem do pie ro po za war ciu umów bê dzie zna na kwo ta œrod ków umo¿ li wia j¹ ca 
prze pro wa dze nie ko lej ne go na bo ru wnios ków, zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi.

Od no sz¹c siê do kwe stii pub li ka cji har mo no gra mu uru cho mia nia ko lej nych dzia³añ
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007–2013 in for mu jê, ¿e pla nu je my
je go upub li cz nie nie po za koñ cze niu pro ce su akre dy ta cji ARIMR ja ko agen cji p³at ni czej.

Z po wa ¿a niem
PRE ZES
Da riusz Woj ta sik
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Za³¹cznik:

Nazwy Dzia³ania PROW Gotowoœæ: ARiMR do obs³ugi dzia³añ *) **)

I. Zadania realizowane w ca³oœci przez ARiMR

U³atwianie startu m³odym

rolnikom – obs³uga manualna
Wdro¿ono. Nabór wniosków rozpoczêty 03.03.2008 r.

U³atwianie startu m³odym

rolnikom – obs³uga systemowa

od 25.02.2008 r. – gotowoœæ w zakresie wprowadzania danych z wniosków

– gotowoœæ w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy
(do etapu wydania decyzji w³¹cznie)

od 04.-8.2008 r. – gotowoœæ w zakresie obs³ugi wniosków o p³atnoœæ
(do etapu wystawienia zlecenia p³atnoœci w³¹cznie)

Modernizacja gospodarstw rolnych

– obs³uga manualna

dla wniosków tzw. azotanowych

Wdro¿ono. Nabór wniosków rozpoczêty 09.11.2007 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych

– obs³uga systemowa

25.02.2008 r. – gotowoœæ do wprowadzenia danych z wniosków

29.05.2008 r.
– gotowoœæ w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy
(do etapu podpisania umowy w³¹cznie)

od 04.08.2008 r. – gotowoœæ w zakresie obs³ugi wniosków o p³atnoœæ
(do etapu wystawienia zlecenia p³atnoœci w³¹cznie)

Zwiêkszanie wartoœci dodanej

podstawowej produkcji rolnej

i leœnej

Nabór wniosków rozpoczêty 23.04.2008 r.

od 25.02.2008 r. – gotowoœæ w zakresie wprowadzania danych z wniosków

29.05.2008 r.
– gotowoœæ w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy
(do etapu podpisania umowy w³¹cznie)

od 01.10.2008 r. – gotowoœæ w zakresie obs³ugi wniosków o p³atnoœæ
(do etapu wystawienia zlecenia p³atnoœci w³¹cznie)

Ró¿nicowanie w kierunku

dzia³alnoœci nierolniczej

Nabór wniosków rozpoczêty 05.06.2008 r.

od 25.02.2008 r. – gotowoœæ w zakresie wprowadzania danych z wniosków

29.05.2008 r.
– gotowoœæ w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy
(do etapu podpisania umowy w³¹cznie)

od 01.10.2008 r. – – gotowoœæ w zakresie obs³ugi wniosków o p³atnoœæ
(do etapu wystawienia zlecenia p³atnoœci w³¹cznie)

Harmonogram wdra¿ania PROW 2007–2013
Stan na 28.04.2008 r.                                        Strona 1
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Nazwy Dzia³ania PROW Gotowoœæ: ARiMR do obs³ugi dzia³añ *) **)

Renty strukturalne
Wdro¿ono. Nabór wniosków rozpoczêty 25.06.2007 r. Kolejny nabór
planowany od 30.08.2008 r.

Uczestnictwo rolników

w systemach jakoœci ¿ywnoœci

1.08.2008 r. – gotowoœæ w zakresie wprowadzania danych i kontroli
kompletnoœci wniosków
15.10.2008 r. – gotowoœæ w zakresie wydawania decyzji oraz rozpatrywania
wniosków o p³atnoœæ (do etapu wystawienia zlecenia p³atnoœci w³¹cznie)

Grupa producentów rolnych Wdro¿ono. Nabór wniosków rozpoczêty 16.07.2007 r.

Wspieranie gospodarowania

na obszarach górskich i innych

obszarach o niekorzystnych

warunkach gospodarowania (ONW)

Wdro¿ono. Pierwszy nabór wniosków rozpoczêty 15.03.2007 r. Drugi nabór
wniosków rozpoczêty 15.03.2008 r.

Pro gram rolnoœrodowiskowy

(P³atnoœci rolnoœrodowiskowe)
Wdro¿ono. Nabór wniosków rozpoczêty 15.03.2008 r.

Zalesienie gruntów rolnych

oraz zalesienie gruntów innych

ni¿ rolne

Wdro¿ono w zakresie Schematu I Zalesianie gruntów rolnych. Nabór
wniosków w ramach Schematu I rozpoczêty 01.08.2007 r. Nabór wniosków
w ramach Schematu I i II planowany 01.08.2008 r.

Pomoc techniczna od 30.05.2008 r.

Odtwarzanie potencja³u produkcji

leœnej zniszczonej przez katastrofy

i wprowadzenie instrumentów

zapobiegawczych

ok. 7 miesiêcy od opublikowania rozporz¹dzenia wykonawczego

Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiêbiorstw
15.10.2008 r.

Korzystanie z us³ug doradczych

przez rolników i posiadaczy lasów

01.08.2008 r.
– gotowoœæ w zakresie wprowadzania danych i kontroli kompletnoœci
wniosków

15.10.2008 r. – gotowoœæ w zakresie wydawania decyzji oraz obs³ugi wniosków
o p³atnoœæ (do etapu wystawienia zlecenia p³atnoœci)

II. Zadania delegowane

Dzia³ania informacyjne

i promocyjne

(zadanie delegowane do ARR)

30.06.2008 r. – planowany termin gotowoœci do audytu w zakresie obs³ugi
wniosków o przyznanie pomocy, po z³o¿eniu deklaracji gotowoœci przez ARR

15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

Harmonogram wdra¿ania PROW 2007–2013
Stan na 28.04.2008 r.                                        Strona 2
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Nazwy Dzia³ania PROW Gotowoœæ: ARiMR do obs³ugi dzia³añ *) **)

Podstawowe us³ugi dla gospodarki

i ludnoœci wiejskiej

(zadanie delegowane do SW)

15.06.2008 r. – planowany termin audytu w zakresie obs³ugi wniosków
o przyznanie pomocy, po z³o¿eniu deklaracji gotowoœci przez SW
15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

Odnowa i rozwój wsi

(zadanie delegowanie do SW)

31.05.2008 r. – planowany termin audytu w zakresie obs³ugi wniosków
o przyznanie pomocy, po z³o¿eniu deklaracji gotowoœci przez SW
15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

Szkolenia zawodowe dla osób

zatrudnionych w rolnictwie

i leœnictwie

(zadanie delegowane do FAPA)

30.06.2008 r. – planowany termin audytu w zakresie obs³ugi wniosków
o przyznanie pomocy, po z³o¿eniu deklaracji gotowoœci przez FAPA
15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

Poprawianie i rozwijanie

infrastruktury zwi¹zanej

z rozwojem i dostosowaniem

rolnictwa i leœnictwa, Schemat 1

– Scalanie gruntów, Schemat 2

– Gospodarowanie rolniczymi

zasobami wodnymi

(zadanie delegowane do SW)

31.07.2008 r. – planowany termin audytu w zakresie obs³ugi wniosków
o przyznanie pomocy, po z³o¿eniu deklaracji gotowoœci przez SW
15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

Wybór lokalnych grup dzia³ania 15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonania wyboru LGD

Wdra¿anie lokalnych strategii

rozwoju

(zadanie delegowane do SW)

31.08.2008 r. – planowany termin audytu w zakresie obs³ugi wniosków
o przyznanie pomocy, audyt na dwóch p³aszczyznach w ARiMR
(„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiêbiorstw”) oraz SW („Odnowa i rozwój wsi” oraz
tzw. ma³e projekty)
15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

Funkcjonowanie lokalnej grupy

dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci

i aktywizacja

(zadanie delegowane do SW)

15.08.2008 r. – planowany termin audytu w zakresie obs³ugi wniosków
o przyznanie pomocy, po z³o¿eniu deklaracji gotowoœci przez SW
15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

Wdro¿enie projektów wspó³pracy

(zadanie delegowane do SW)

30.09.2008 r. – planowany termin audytu w zakresie obs³ugi wniosków
o przyznanie pomocy, po z³o¿eniu deklaracji gotowoœci przez SW
15.10.2008 r. – gotowoœæ do dokonywania p³atnoœci na rzecz beneficjentów

*) W przypadku zadañ delegowanych, audyt w zakresie wniosków o przyznanie pomocy, dotyczy gotowoœci do przeprowadzania audytu przez
audyt wewnêtrzny ARiMR.
**) Gotowoœæ ARiMR do obs³ugi dzia³añ zostanie poprzedzona uzyskaniem akredytacji ze strony „w³aœciwego organu” tj. Ministra Finansów.

Harmonogram wdra¿ania PROW 2007–2013
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na w spra wie, któ ra od kil ku mie siê cy jest przed mio -

tem mo je go za in te re so wa nia. Mia no wi cie Try bu na³ Kon sty tu cyj ny na wnio -
sek rzecz ni ka praw oby wa tel skich, wy ro kiem z dnia 8 pa Ÿ dzier ni ka 2007 r.,
uz na³ za nie zgo d ny z kon sty tu cj¹ art. 31 ust. 1 usta wy o ochro nie za byt ków
i opie ce nad za byt ka mi. Wy mie nio ny prze pis na k³a da obo wi¹ zek po kry cia
ko sz tów ba dañ ar che o lo gi cz nych oraz ich do ku men ta cji na oso bê fi zy cz n¹
lub je d no st kê or ga ni za cyj n¹ za mie rza j¹ c¹ pro wa dziæ ro bo ty bu dow la ne przy
za byt ku nie ru cho mym wpi sa nym do re je stru lub ob jê tym ochro n¹ kon ser wa -
tor sk¹, o ile ich prze pro wa dze nie jest nie zbê d ne dla ochro ny dzie dzi c twa ar -
che o lo gi cz ne go.

Jest oczy wi ste, ¿e za kwe stio no wa ny przez Try bu na³ prze pis by³ bar dzo
ko rzy st ny dla kul tu ry na ro do wej, po zwa la³ w bar dzo is tot ny spo sób wzbo ga -
ciæ ko lek cje, ra to wa³ wie le nie rzad ko wy bit nych za byt ków ar che o lo gi cz nych.

Na le ¿y pa miê taæ, ¿e nie tyl ko za nie cha nie ba dañ ar che o lo gi cz nych, lecz
na wet ta kie b³ê dy jak z³e ka ta lo go wa nie wy ko pa lisk lub prze cho wy wa nie
zna le zisk, po tra fi¹ byæ w swych skut kach nie o d wra cal ne. A na szym obo -
wi¹z kiem jest gro ma dze nie za byt ków oraz ich za cho wa nie w ta kim sta nie,
aby przy sz³e po ko le nia mog³y, pa trz¹c na nie, do ko naæ w³a s nej in ter pre ta cji
mi nio nych dzie jów.

Ta sy tu a cja bu dzi g³ê bo ki nie po kój w œro do wi s ku ar che o lo gów pol skich,
któ rzy przez piê æ dzie si¹t lat za bie ga li o usta wo we ure gu lo wa nie kwe stii fi -
nan so wa nia ba dañ ar che o lo gi cz nych, wy ra ¿a ny cho æ by na nie da w nej kon fe -
ren cji w Po zna niu.

Li cz¹c na zro zu mie nie przez Pa na Mi ni stra wa gi te go pro ble mu,
chcia³ bym za py taæ, czy w tej spra wie jest przez MKiDN przy go to wy wa na no -
we li za cja usta wy o ochro nie za byt ków i opie ce nad za byt ka mi, któ ra po zwo li
w spo sób kon sty tu cyj ny za st¹ piæ wspo mnia ny prze pis i za pe w ni je d no cze œ -
nie œrod ki na fi nan so wa nie nie zbê d nych prac wy ko pa li s ko wo -ba daw czych.

Z usza no wa niem
Hen ryk Wo Ÿ niak

OdpowiedŸ

War sza wa, 29 ma ja 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka, z³o ¿o ne go na

11. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 8 ma ja 2008 r. (da ta wp³y wu do Mi ni ster stwa Kul tu -
ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go – 15 ma ja br.) w spra wie zmia ny prze pi su art. 31 usta wy
z dnia 23 lip ca 2003 r. o ochro nie za byt ków i opie ce nad za byt ka mi, do ty cz¹ ce go obo -
wi¹z ku po kry cia ko sz tów ba dañ ar cheo lo gi cz nych oraz ich do ku men ta cji przez oso bê
fi zy cz n¹ lub je dno stkê or ga ni za cyj n¹, któ ra za mie rza fi nan so waæ ro bo ty bu dow la ne
przy za byt ku nie ru cho mym wpi sa nym do re je stru lub ob jê tym ochro n¹ kon ser wa tor -



sk¹ na pod sta wie usta leñ miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
up rzej mie pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy jaœ nieñ.

W Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go pod jê te zo sta³y pra ce nad zmia -
n¹ prze pi su art. 31 ww. usta wy, zwi¹ za n¹ z wy ro kiem Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go,
któ ry orzek³ nie zgo d noœæ do tych cza so wej tre œci te go prze pi su z Kon sty tu cj¹ RP. Op ra -
co wa ne zo sta ³y za ³o ¿e nia tej no we li za cji. Prze wi du j¹ one miê dzy in ny mi czê œ cio we fi -
nan so wa nie ra to w ni czych ba dañ ar che o lo gi cz nych z bu d¿ e tu Pa ñ stwa. Za ³o ¿e nia te
pod le ga j¹ obe c nie wstêp nym kon sul ta cjom ze œro do wi s kiem ar che o lo gi cz nym. Po ich
za ko ñ cze niu op ra co wa na zmia na art. 31 usta wy bê dzie pod le gaæ osta te cz nym uz go d -
nie niom miê dzy mi ni ste rial nym.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Piotra Zientarskiego

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Przed mio tem ni niej sze go oœ wiad cze nia pra g nê uczy niæ pro blem wy mia -

ny skrzy nek pocz to wych po wsta³y na grun cie art. 90 pra wa pocz to we go.
24 sier pnia 2008 r. mi ja ter min wy mia ny od daw czych skrzy nek pocz to -

wych nie od po wia da j¹ cych wy ma ga niom usta wo wym. Obo wi¹ zek ten bu dzi
nie za do wo le nie li cz nych w³a œci cie li nie ru cho mo œci. Z pro œb¹ o in ter wen cjê
w tej spra wie wie lo kro t nie zwra ca li siê do mnie mie sz kañ cy obie k tów, któ -
rych bê dzie do ty czy³ obo wi¹ zek wy mia ny skrzy nek. Przed sta wia j¹c swo j¹
ar gu men ta cjê, pod no si li oni, i¿ wy mia na po ci¹ ga za so b¹ wy so kie ko sz ty,
któ re dla nie któ rych wspól not mie sz ka nio wych, w³a œci cie li nie ru cho mo œci, s¹ 
po wa¿ nym ob ci¹ ¿e niem. Nad to wska zy wa no na fakt, i¿ nie je dno krot nie Po czta 
Pol ska w osta t nim cza sie wy mie nia³a skrzyn ki od daw cze na no we.

Oczy wi ste jest, i¿ obo wi¹ zek wy mia ny skrzy nek ³¹ czy siê z cz³on ko -
stwem Pol ski w Unii Eu ro pej skiej, pra g nê je d nak zwró ciæ siê z za py ta niem,
czy mo ¿ li we by ³o by prze pro wa dze nie wy mia ny w spo sób d³u go fa lo wy, tak
¿e by wy mia na by ³a obo wi¹z ko wa do pie ro wte dy, gdy za is t nie je ko nie cz noœæ
za in sta lo wa nia no wej skrzyn ki, na przy k³ad w zwi¹z ku z u sz ko dze niem po -
prze d niej.

Z powa¿aniem
Piotr Zien tar ski

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 maja 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z nades³anym przy piœmie z dnia 15 maja 2008 r. znak:
BPS/DSK-043-454/08, oœwiadczeniem Pana senatora Piotra Zientarskiego dotycz¹cym 
obowi¹zku wymiany oddawczych skrzynek pocztowych chcia³bym przedstawiæ co
nastêpuje.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130. poz. 1188
z póŸn. zm.) nak³ada obowi¹zek wymiany oddawczych skrzynek pocztowych na
wszystkich w³aœcicieli lub wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci w przypadku, gdy nie
odpowiadaj¹ one warunkom technicznym okreœlonym w Rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 wrzeœnia 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych 
(Dz. U. Nr 177. poz. 1731, z póŸn. zm.).

Bior¹c pod uwagê, ¿e oddawcze skrzynki pocztowe montowane w domach
jednorodzinnych zasadniczo przystosowane s¹ do nowych warunków, obowi¹zek ten
dotyczy przede wszystkim budynków wielorodzinnych, w których wyodrêbnione s¹
przynajmniej 3 lokale. Obowi¹zek ten. zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
pocztowe, powinien zostaæ zrealizowany poprzez umieszczenie w ogólnie dostêpnej
czêœci nieruchomoœci zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie
odpowiadaj¹cej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym
przeznaczeniu, je¿eli maj¹ osobny adres. W myœl art. 90 ust. 1 ustawy Prawo
pocztowe, obowi¹zek ten powinien zostaæ zrealizowany w ci¹gu 5 lat od momentu
wejœcia w ¿ycie ustawy, zatem do 24 sierpnia 2008 r. Tym samym z za³o¿enia
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ustawodawcy by³ to proces d³ugofalowy, pozwalaj¹cy na sukcesywn¹ wymianê
skrzynek w ca³ej Polsce z uwzglêdnieniem zaplanowania i sfinansowania operacji przez 
wspólnoty mieszkaniowe, spó³dzielnie mieszkaniowe i w³aœcicieli nieruchomoœci.
Ponadto pragniemy zaznaczyæ ¿e koszty wymiany zbiorczej (przeznaczonej dla
nieruchomoœci wielorodzinnych) oddawczej skrzynki pocztowej nie jest a¿ tak wysoki,
szacuje siê. ¿e mieœci siê on w granicach 40–50 z³ i jest uzale¿niony od ceny ustalonej
przez producenta skrzynek.

W poruszonej przez Pana Senatora kwestii mo¿liwoœci wymiany skrzynek dopiero
po ich uszkodzeniu. Ministerstwo Infrastruktury, informuje ¿e nie przewiduje takiej
mo¿liwoœci z uwagi na fakt, ¿e skrzynki s¹ wykonane przewa¿nie z materia³ów bardzo
trwa³ych, uniemo¿liwiaj¹cych szybkie ich zniszczenie, co odsuwa³oby znacznie
w czasie realizacjê przepisu. Pragniemy podkreœliæ, ¿e czas ten odgrywa podstawow¹
rolê. gdy¿ wymiana skrzynek oddawczych ma na celu zapewnienie dostêpu wszystkim
operatorom dorêczaj¹cym korespondencjê, co w warunkach postêpuj¹cej liberalizacji
rynku pocztowego jest niezbêdne dla zapewnienia swobody prowadzenia dzia³alnoœci
pocztowej przez przedsiêbiorców konkuruj¹cych z Poczt¹ Polsk¹. Obecne skrzynki
pocztowe bêd¹ce w³asnoœci¹ Poczty Polskiej, a ich konstrukcja uniemo¿liwia do nich
dostêp dla innych operatorów, co nie sprzyja zasadom wolnej konkurencji.

Mam nadziejê ¿e zaprezentowane informacje w sposób wyczerpuj¹cy wyjaœniaj¹
kwestie poruszone w oœwiadczeniu Pana senatora.

Z upowa¿nienia
MINISTER INFRASTRUKURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na tor Ma³ go rza ty Adam czak

skie ro wa ne do mi ni ster edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
W zwi¹z ku z wie lo ma sy g na³a mi, któ re do mnie do cho dz¹ od w³adz po -

wia to wych, do ty cz¹ cy mi nie pre cy zyj no œci prze pi sów zwi¹ za nych z nie pe³ no -
spra wno œci¹ sprzê ¿o n¹ dzie ci re a li zu j¹ cych obo wi¹ zek szkol ny lub
obo wi¹ zek na u ki, zwra cam siê do Pa ni z up rzej m¹ pro œb¹ o zwró ce nie uwa gi
na na stê pu j¹ cy i ja k ¿e wa ¿ ny pro blem.

Pro blem ten do ty czy wszy s t kich sta rostw po wia to wych w Pol sce, któ re
w ra mach za dañ w³a s nych na le ¿¹ cych do po wia tu na mo cy usta wy o sy s te -
mie oœ wia ty – DzU z 2004 r. nr 246 poz. 2572 ze zmia na mi – pro wa dz¹ szko³y 
spe c jal ne dla dzie ci nie pe³ no spra wnych. Sta ro stwa po wia to we otrzy mu j¹
bar dzo du ¿e sub wen cje na kszta³ ce nie dzie ci z nie pe³ no spra wno œci¹ sprzê ¿o -
n¹ i tu taj po ja wia siê doœæ is tot ny pro blem, ja kie dzie ci i z ja ki mi scho rze nia mi 
za kwa li fi ko waæ do ka te go rii nie pe³ no spra wno œci sprzê ¿o nej. W pol skim pra -
wie nie ma de fi ni cji pra w nej nie pe³ no spra wno œci sprzê ¿o nej, is t nie j¹ tyl ko
de fi ni cje do k try nal ne. W zwi¹z ku z tak is tot nym bra kiem de fi ni cyj nym or gan
pro wa dz¹ cy ma bar dzo du ¿y pro blem z za kwa li fi ko wa niem do owej ka te go rii 
dzie ci z nie pe³ no spra wno œci¹ sprzê ¿o n¹, gdy¿ nie mie sz cz¹ siê one w kry te -
riach, ja kie z ko lei na rzu ca Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej, któ re bar dzo
czê sto je zmie nia, a ta k ¿e za wê ¿a. Brak pra w nej de fi ni cji i obo wi¹ zek sto so -
wa nia siê do kry te riów na rzu ca nych przez mi ni ster stwo po wo du je, ¿e da ne
sta ro stwo otrzy mu je mniej sz¹ kwo tê sub wen cji, a w kon se k wen cji wie le
dzie ci le gi ty mu j¹ cych siê nie pe³ no spra wno œci¹ sprzê ¿o n¹ nie mo ¿e otrzy maæ
po mo cy, choæ jest ona dla nich nie zbê d na.

W zwi¹z ku z tym pro szê up rzej mie o od po wie dŸ na mo je py ta nie. Czy Mi -
ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej do strze ga ten pro blem oraz w ja ki spo sób ma
za miar go roz wi¹ zaæ?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma³ go rza ta Adam czak 

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.04

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa ni Se n a tor Ma³ go rza ty Adam czak pod czas 12. po -

sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r. w spra wie bra ku de fi ni cji pra w nej nie -
pe³ no spra wno œci sprzê ¿o nej, wy ni ka j¹ cy mi z te go trud no œcia mi w pra wid ³o wym
za kwa li fi ko wa niu u cz niów do tej gru py nie pe³ no spra wno œci oraz u sz czup la niu kwo ty
czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej na kszta³ ce nie u cz niów nie pe³ no spra wnych,
up rzej mie wy jaœ niam.

Zgo d nie z usta w¹ o sy s te mie oœ wia ty
1
 kszta³ ce nie spe c jal ne u cz niów nie pe³ no -

sprawnych jest or ga ni zo wa ne na pod sta wie orze cze nia o po trze bie kszta³ ce nia spe c jal -
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ne go, wy da ne go u cz nio wi przez ze spó³ orze ka j¹ cy pub li cz nej po ra dni
psychologiczno-pedagogicznej2, w tym spe cja li sty cz nej, na wnio sek ro dzi ców (pra w -
nych opie ku nów). W orze cze niu tym ze spó³ okreœ la m.in. ro dzaj nie pe³ no spra wno œci
u cz nia lub sto pieñ upo œle dze nia umys ³o we go czy nie pe³ no spra wnoœæ sprzê ¿o n¹ oraz
mo¿ li wo œci roz wo jo we i po ten cja³ dziec ka, wa run ki re a li za cji po trzeb edu ka cyj nych,
for my sty mu la cji, re wa li da cji, te ra pii, uspra wnia nia, roz wi ja nia po ten cjal nych mo¿ li -
wo œci i moc nych stron dziec ka oraz in ne for my po mo cy psychologiczno-pedagogicznej.

Na pod sta wie po da nych wy ¿ ej in for ma cji wy ni ka, ¿e o tym, czy u dziec ka wy stê pu je
nie pe³ no spra wnoœæ sprzê ¿o na de cy du je ze spó³ orze ka j¹ cy pu b li cz nej po ra d ni psy cho -
lo gicz no-pe da go gicz nej, w tym po ra d ni spe cja li sty cz nej.

Je d no st ka sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie mo ¿e de cy do waæ o za kwa li fi ko wa niu u cz -
nia do od po wie d niej gru py u cz niów nie pe³ no spra wnych.

Czê œæ oœ wia to wa sub wen cji ogól nej na da ny rok ka len da rzo wy jest dzie lo na miê dzy 
po szcze gól ne je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, z uw zglê d nie niem za kre su re a li zo -
wa nych przez te je d no st ki za dañ oœ wia to wych, na pod sta wie za rz¹ dze nia MEN w spra -
wie spo so bu po dzia ³u czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej3.

Al go rytm po dzia ³u czê œci oœ wia to wej sub wen cji ogól nej dla je d no stek sa mo rz¹ du
te ry to rial ne go, za ³¹ czo ny do cy to wa ne go roz po rz¹ dze nia sta no wi m.in., ¿e na kszta³ ce -
nie u cz niów nie pe³ no spra wnych wy so koœæ œrod ków fi nan so wych jest uza le ¿ nio na od
ro dza ju nie pe³ no spra wno œci i stop nia upo œ le dze nia umys ³o we go wska za ne go w orze -
cze niu o po trze bie kszta³ ce nia spe c jal ne go (ro dzaj nie pe³ no spra wno œci jest wy ka zy wa -
ny w spra wo z da niach sta ty sty cz nych sk³a d a nych przez szko ³y i pla ców ki).

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku, mam na dzie jê, ¿e przed ³o ¿o ne po wy ¿ ej in for ma cje po -
zwo l¹ na usu niê cie w¹t pli wo œci Pa ni Se na tor, co do bra ku mo ¿ li wo œci w³a œci we go prze -
ka zy wa nia œrod ków fi nan so wych na kszta³ ce nie u cz niów z nie pe³ no spra wno œci¹
sprzê ¿o n¹.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e pod czas ewen tu al nej no we li za cji usta wy
o sy s te mie oœ wia ty, w ce lu wy e li mi no wa nia obe c nie is t nie j¹ cych w¹t pli wo œci Mi ni ster -
stwo Edu ka cji Na ro do wej bê dzie ró w nie¿ pra co wa ³o nad zde fi nio wa niem nie pe³ no -
sprawno œci sprzê ¿o nej.

Z po wa ¿a niem
w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Ba na sia
z³o¿one wspólnie z innymi senatorami

skie ro wa ne do mar sza³ ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi cza

My, ni ¿ ej pod pi sa ni se na to ro wie Klu bu Par la men tar ne go Pra wo i Spra wie -
d li woœæ, zg³a sza my swój g³ê bo ki sprze ciw w zwi¹z ku z po wta rza j¹ cy mi siê
pró ba mi ogra ni cza nia mo ¿ li wo œci swo bo d ne go wy ra ¿a nia opi nii se na to rom
ucze st ni cz¹ cym w pra cach ko mi sji.

Osta t nim te go przy k³a dem by ³a pró ba nie do pu sz cze nia do dys ku sji przez 
pa na se na to ra Ka zi mie rza Kle i nê, któ ry prze wo d ni czy³ wspól ne mu po sie dze -
niu Ko mi sji Go spo dar ki Na ro do wej i Ko mi sji Na u ki, Edu ka cji i Spor tu, od by te -
mu w dniu 14 ma ja bie ¿¹ ce go ro ku. Jest to sprze cz ne nie tyl ko z za pi sa mi
re gu la mi nu, ale ta k ¿e z do bry mi oby cza ja mi par la men tar ny mi, któ re w szcze -
gól no œci po win ny byæ pie lê g no wa ne w Se na cie RP.

Zwra ca my siê do Pa na Mar sza³ ka o pod jê cie sto so w nych dzia ³añ, aby te -
go ty pu prak ty ki wiê cej nie mia ³y miej sca.

Grze gorz Ba naœ
Piotr Ka le ta
Sta ni s³aw Kar czew ski
Ma ciej Kli ma
W³a dy s³aw Or tyl
Wi told Id czak
Sta ni s³aw Ko gut
Krzy sz tof Maj kow ski
Woj ciech Skur kie wicz
Ta de usz Gru sz ka
Wie s³aw Do b kow ski
Ta de usz Sko ru pa
Je rzy Chró œ ci kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 23 paŸ dzier ni ka 2008 r.

Sza no wny Pan Se n a tor
Grze gorz Ba naœ

Sza no wny Pa nie Se na to rze!
W zwi¹z ku z Pañ skim oœ wiad cze niem z³o ¿o nym wspól nie z in ny mi se na to ra mi na 12. po sie dze niu

Se na tu w dniu 15 ma ja 2008 ro ku do ty cz¹ cym prze bie gu wspól ne go po sie dze nia Ko mi sji Go spo dar ki
Na ro do wej oraz Ko mi sji Na u ki, Edu ka cji i Spor tu wy jaœ niam, co na stê pu je. Po za poz na niu siê z za pi -
sem ste no gra fi cz nym te go po sie dze nia, jak ró w nie¿ po prze pro wa dze niu roz mo wy z za stêp c¹ prze wo -
dni cz¹ ce go Ko mi sji Go spo dar ki Na ro do wej Ka zi mie rzem Klei n¹ stwier dzam, ¿e Pañ stwa za rzut
o pró bê nie do pu sz cze nia se na to rów do dys ku sji przez pro wa dz¹ ce go ob ra dy jest nie u za sa dnio ny.

Wspól ne po sie dze nie pro wa dzo ne by ³o przez prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Na u ki, Edu ka cji i Spor tu
se na to ra Ka zi mie rza Wia tra i mia ³o na ce lu roz pa trze nie wnios ków zg³o szo nych na 12. po sie dze niu Se -
na tu, czy li prze g³o so wa nie po pra wek prze dys ku to wa nych i za ak cep to wa nych wcze œ niej przez obie ko -
mi sje od rêb nie oraz po pra wek wnios ko daw ców zg³o szo nych w cza sie po sie dze nia Se na tu.

W tej sy tua cji tryb pra cy ko mi sji móg³ by ogra ni czyæ siê do od czy ty wa nia przez prze wo dni cz¹ ce go
po pra wek, wy s³u cha nia zda nia wnios ko daw cy, ewen tual nie zda nia prze ci w ne go, wy s³u cha nia opi nii
le gis la to ra, a po tem prze pro wa dze nia g³o so wañ nad po praw ka mi,

12. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2008 r. 125

Hen ryk Gór ski
Wal de mar Kra s ka
Bro ni s³aw Kor fan ty
Sta ni s³aw Go gacz
S³a wo mir Sa dow ski
Grze gorz Woj cie chow ski
Ka zi mierz Ja wor ski
Czes ³aw Ry sz ka
Prze mys ³aw B³a sz czyk
W³a dy s³aw Daj czak
Boh dan Pa sz kow ski
Nor bert Kraj czy



Wo bec po wy ¿ sze go nie po zo sta je mi nic in ne go, jak tyl ko nie zgo dziæ siê z za rzu tem Pañ stwa se na -
to rów i je dno czeœ nie przy pom nieæ, ¿e pro wa dz¹ cy ob ra dy ko mi sji mo ¿e za rz¹ dziæ ³¹ cz ne g³o so wa nie
nad pe w n¹ gru p¹ po pra wek, je ¿e li nie zg³o szo no w tym za kre sie wnios ku prze ci w ne go, oraz ¿e spor ne
kwe stie po ja wia j¹ ce siê pod czas po sie dze nia ko mi sji za wsze roz strzy ga w spo sób zgo d ny z re gu la mi -
nem pro wa dz¹ cy jej ob ra dy.

Z powa¿aniem
Bogdan Borusewicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Ben de ra

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

W orê dziu, któ re Pan Pre mier wy g³o si³ w dniu 2 ma ja 2008 r., us ³y sze liœ -
my, ¿e „w wol nej Pol sce, w Naj ja œ niej szej Rze czy po spo li tej, œwiê ta 1 i 3 Ma ja
nie mo g¹ byæ ob cho dzo ne prze ciw ko mu kol wiek. S¹ wspól ne, na le ¿¹ do
wszy s t kich Po la ków”.

Pa nie Pre mie rze, wbrew pa na stwier dze niu uwa ¿am, ¿e wy ³¹ cz nie je d no
z tych œwi¹t mo ¿e i po win no byæ wspól ne dla Po la ków, dla na ro du pol skie go – 
3 Ma ja, dzieñ uchwa le nia wie ko pom nej kon sty tu cji. Post po nu j¹c to œwiê to,
ne gu j¹c je go za sa d noœæ, g³o sz¹c sprze ciw wo bec nie pod leg ³o œci Pol ski,
w 1890 r. so cja li sty cz ni in ter na cjo na li œ ci za czê li ob cho dziæ w War sza wie,
a z cza sem i w in nych mia stach, 1 ma ja Œwiê to Pra cy. Czy nio no tak zgo d nie
z uchwa ³¹ pod jê t¹ rok wcze œ niej przez so cja li sty cz n¹ II Miê dzy na ro dów kê,
któ r¹ wspó³ two rzy³ Fry de ryk En gels, rze ko mo na prze d œ mier t ne ¿y cze nie Ka -
ro la Mar k sa.

W XX wie ku w wie lu kra jach Eu ro py 1 Ma ja uz na no za œwiê to pa ñ stwo -
we. W Pol sce nie pod leg ³ej po stu dwu dzie stu trzech la tach nie wo li w ró¿ nych
miej sco wo œciach od by wa ³y siê po cho dy i wie ce pier w szo ma jo we, pod czas
któ rych po wie wa ³y czer wo ne, nie bia ³o -czer wo ne sztan da ry. Or ga ni zo wa li je
so cja li œ ci, ko mu ni œ ci, nie kie dy te¿ bli s kie im ide owo œro do wi s ka le wi co we, li -
be ral ne. Je d na k ¿e 1 Ma ja ni g dy ani przez par la ment, ani przez rz¹d Naj ja œ -
niej szej Rze czy po spo li tej Pol skiej nie by³ uz na wa ny za œwiê to pa ñ stwo we.

Na kaz œwiê to wa nia na zie miach pol skich 1 Ma ja wy da li oku pu j¹ cy je
w la tach II woj ny œwia to wej Nie m cy i So wie ci, to wa rzy sze Adolf Hi t ler i Jó zef
Sta lin. Za spra w¹ pier w sze go z nich Hans Frank w 1940 r. na ka za³ Po la kom
w tak zwa nej Ge ne ral nej Gu ber ni obo wi¹z ko wo œwiê to waæ 1 Ma ja. Za nie -
prze strze ga nie te go po sta no wie nia wy sy ³a no Po la ków do obo zów kon cen tra -
cyj nych.

Po 22 lip ca 1944 r., po tak zwa nym wy zwo le niu, a fak ty cz nie znie wo le -
niu Pol ski przez lu dzi Sta li na, je go ko mu ni sty cz ni emi sa riu sze, któ rzy prze jê li
w³a dzê na ob sza rze Pol ski, utrzy ma li na kaz œwiê to wa nia 1 Ma ja. Je d no cze œ -
nie ko mu ni œ ci usu nê li z ka len da rza œwiê to 3 Ma ja. Œwiê to, dziê ki Bo gu,
w wol nej Pol sce przy wró co no.

Pa nie Pre mie rze, nie wol no, a z pe w no œci¹ ni ko mu z Po la ków nie przy stoi
uz na waæ za kom ple men tar ny wzglê dem 3 Ma ja dzieñ 1 Ma ja. Zszar ga ny on
jest swo j¹ en gel sow sk¹, czer wo n¹ ge ne a lo gi¹. Na rzu co ny  nam zo sta³ ja ko
obo wi¹z ko we œwiê to przez na ro do wo so cja li sty cz n¹ III Rze szê i ko mu ni stów.

Ry szard Ben der

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 20 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 21 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-468/08),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Ry szar da Ben -
de ra pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 ro ku w spra wie œwiê ta
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pa ñ stwo we go ob cho dzo ne go w dniu 1 ma ja, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in -
for ma cje.

Dzieñ 1 ma ja zo sta³ usta no wio ny œwiê tem pa ñ stwo wym na mo cy prze pi sów usta wy 
z dnia 26 kwiet nia 1950 ro ku o usta no wie niu dnia 1 ma ja œwiê tem pa ñ stwo wym
(Dz. U. Nr 19, poz. 157 z póŸn. zm.). Zgo d nie ze zmie nio nym tek s tem pre am bu ³y do
wska za nej po wy ¿ ej usta wy – wpro wa dzo nym usta w¹ z dnia 12 sty cz nia 2007 ro ku
o zmia nie usta wy o usta no wie niu dnia 1 ma ja œwiê tem pa ñ stwo wym (Dz. U. Nr 35,
poz. 214) – in ten cj¹ usta no wie nia 1 ma ja dniem œwiê ta pa ñ stwo we go, wol ne go od pra -
cy by ³a chêæ pod kre œ le nia war to œci pra cy lu dz kiej do ko nu j¹ cej siê po przez wszech -
stron ny roz wój cz³o wie ka, a ta k ¿e tro s ka o za cho wa nie jej go d no œci.

Ob cho dy œwiê ta pra cy ma j¹ na ce lu z³o ¿e nie ho³ du pra cy lu dz kiej bê d¹ cej no œ ni -
kiem war to œci o cha rak te rze ma te rial nym i spo³ecz no-etycz nym.

Pra ca sta no wi is tot ny czyn nik in te gru j¹ cy spo ³e cze ñ stwo, dla te go usta no wio ne
w dniu 1 ma ja œwiê to pra cy po win no byæ ob cho dzo ne bez ide o lo gi cz nych ob ci¹ ¿eñ mi -
nio nych cza sów.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Piotr Sta chañ czyk
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na tor Bar ba ry Borys-Damiêckiej

skie ro wa ne do pe³ ni¹ ce go obo wi¹z ki dy rek to ra Biu ra Kul tu ry
w Urzê dzie Mia sta Sto ³e cz ne go War sza wy Mar ka Kra szew skie go

Sza no w ny Pa nie!
W ra mach oœ wiad cze nia se na tor skie go zwra cam siê do Pa na z py ta niem 

i pro œb¹ o mo ¿ li wie szyb k¹ od po wie dŸ,  czy is t nie je mo ¿ li woœæ – i czy pod -
j¹³ by siê Pan te go ja ko dy rek tor Biu ra Kul tu ry – ne go cja cji z pa nem Ma cie jem
Ko wa lew skim, dy rek to rem im pre sa ryj ne go Te a tru na Wo li w spra wie udo -
stêp nie nia na rok sce ny gru pie ak tor skiej z te a tru kla sy ki m³o dzie ¿o wej KE -
MA, któ ra na za sa dzie „za sie dze nia” i umo wy z dy rek to rem Bog da nem
Au gu sty nia kiem gra ³a (nie re gu lar nie) na de skach Te a tru na Wo li spek ta k le
prze zna czo ne dla dzie ci i m³o dzie ¿y. Dy rek tor Ko wa lew ski nie ma oczy wi œ cie
obo wi¹z ku, ani nie ma umo wy, ¿e by wspó³ pra co waæ z tym ze spo ³em, nikt te¿
chy ba nie za mie rza te go na nim wy mu szaæ, ale móg³ by daæ w ten spo sób
szan sê wspo mnia nej gru pie i zo bo wi¹ zaæ j¹ do zna le zie nia in nej sce ny.

Jest to chy ba je dy ny spo sób na spo koj ne i bez dy s ku syj ne roz wi¹ za nie
pro ble mu. My œ lê, ¿e pod nad zo rem biu ra i oso bi stym Pa na Dy rek to ra ne go -
cja cje z dy rek to rem Ko wa lew skim da dz¹ do bre re zul ta ty.

Ocze ku jê na do bre wie œci.

Z po wa ¿a niem
Bar ba ra Bo rys -Da miêc ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 24 czer w ca 2008 r.

Pa ni
Bar ba ra Bo rys-Da miêc ka
Se na tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w na Pa ni Se na tor,
bar dzo dziê ku jê za list z dn. 14 ma ja 2008 r. i za war te w nim su ge stie. Uwa ¿a my za

nie zwy k le cen n¹ ideê kszta³ to wa nia m³o dej wi do w ni po przez spek ta k le opar te na ka no -
nie li te ra tu ry piêk nej. Ró w no cze œ nie przy j mu je my ja ko za sa d ne ar gu men ty, i¿ im pre -
sa riat pa na Krzy sz to fa Ko³ toñ skie go jest pry wat n¹ fir m¹, któ ra przez la ta dzia ³a ³a
w wol skim te a trze na pre fe ren cyj nych za sa dach. Bê d¹c bo wiem pod mio tem pry wat -
nym Im pre sa ryj ny Te atr Kla sy ki M³o dzie ¿o wej ko rzy sta³ bez p³at nie z ma ga zy nów na
de ko ra cje, nie wy na j mo wa³ sce ny, na któ rej re gu lar nie wy sta wia³ spek ta k le i opie ra³
siê na pra cy per so ne lu te a tru (biu ro ob s³u gi wi dzów, ksiê go woœæ, sprz¹ ta cz ki itp.).
W œwie t le te go po da wa ny przez pa na Ko³ toñ skie go przy chód dla te a tru w wy so ko œci ok. 
400–600 z³ z je d ne go spek ta k lu jest kwo t¹ za wy ¿o n¹, gdy¿ nie uw zglê d nia ko sz tów sta -
³ych (wspo mnia ne BOW, ksiê go woœæ, sprz¹ ta nie, ma ga zy no wa nie, ener gia i in ne ko sz -
ty ad mi ni stra cyj ne).

Jak wy ni ka z przed sta wio nych przez dyr. Ko wa lew skie go do ku men tów, po od jê ciu
ko sz tów sta ³ych przy chód ze spek ta k li KE MY jest bli s ki ze ru (vi de: za ³¹ cz nik). Sce na
Na Wo li bê d¹c pla ców k¹ miej sk¹, nie mo ¿e utrzy my waæ pry wat nej in sty tu cji, zw³a sz -
cza, je œ li nie przy no si jej do cho du, a spy cha na dal szy pian dzia ³al noœæ sa me go te a tru,
na co zwra ca uwa gê dyr. Ko wa lew ski. Jak t³u ma czy, po ran ne spek ta k le fir my KE MA
utrud nia j¹ – z po wo dów te ch ni cz nych i or ga ni za cyj nych – wie czor ne pre zen ta cje spek -
ta k li bê d¹ cych w re per tu a rze te a tru. Nie po zwa la j¹ te¿ na pro wa dze nie prób, co do pro -
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wa dzi ³o do sy tu a cji, w któ rej Te atr Na Wo li wy na j mo wa³, za op ³a t¹, sa le prób w Te a trze
Ro ma.

Nie bez zna cze nia jest te¿ fakt, i¿ po wie rza j¹c Ma cie jo wi Ko wa lew skie mu pro wa dze -
nie Tea tru Na Wo li Mia sto li czy siê z je go wiz j¹ ar ty sty cz n¹ tej sce ny. W owej wiz ji, jak
twier dzi dyr. Ko wa lew ski, nie ma miej sca na spek tak le opar te na lek tu rach szkol nych
w sty li sty ce i este ty ce pro po no wa nej przez Krzy szto fa Ko³ toñ skie go.

Na spo t ka niu 17 czer w ca br. w Biu rze Kul tu ry, z udzia ³em Krzy sz to fa Ko³ toñ skie go,
Ma cie ja Ko wa lew skie go, Iwo ny Zió³kow skiej-Oka piec (za stêp cy dy rek to ra Te a tru Na
Wo li) i Re mi giu sza Grze li (kie ro w ni ka li te rac kie go Te a tru Na Wo li) usta lo ne zo sta ³o, i¿
Te atr nie prze d³u ¿a umo wy fir mie KE MA, zo bo wi¹ zu je siê na to miast do prze cho wa nia
ko stiu mów i de ko ra cji Krzy sz to fa Ko³ toñ skie go do ko ñ ca bie ¿¹ ce go ro ku. W tej spra wie
dyr. Ko wa lew ski i Krzy sz tof Ko³ toñ ski, w obe c no œci przed sta wi cie li Biu ra Kul tu ry, za -
war li sto so w ne po ro zu mie nie.

1. KE MA (umo wa za war ta do 30.06.2008)
Roz li cze nie I i II kw. 2007 r

Lp.
Ty tu³

re ¿y ser

Iloœæ
spekt.
I, II kw.
2007

Œre d nia 
fre k -

wcn cja

%

Wp³y wy
Ko sz ty
eks plo -
ata cji

W tym ZYSK

Ho nor.
Tan tie -

my

Ob s³u ga 
wi do w ni 
fry z jer

Ko sz ty
ob s³u gi
spek ta -
k li (14
osób)

KE MA Te atr

1.

Ania
z Zie lo ne go
Wzgó rza

Ma rek
Obe r lyn

9 66 28.261 13.315 5.670 745 7.200 9.235 5.411

2.

Sza tan
z VII kla sy

 Wi told
Ska ruch

7 81 27.110 16.860 7.105 3.281 874 5.600 6.674 3.576

3.

Przy go dy
Tom ka

Sa wy era

Ma rek
Obe r lyn

4 86 16.211 10.444 5.880 1.005 359 3.200 3.676 2.091

4.

Ch³op cy
z Pla cu
Bro ni

Da riusz
Si kor ski

14 77 50.846 38.299 18.900 7.668 531 11.200 7.847 4.700

34 78 122.428 79.218 37.555 11.954 2.509 27.200 27.432 15.778

15.778 z³ : 34 spek tak le = 464 z³  – przy chód dla Tea tru z je d ne go spek tak lu
bez uw zglê dnie nia ko sz tów sta ³ych: biu ro ob s³u gi wi dzów, ener gia,

ksiê go woœæ, ma ga zy no wa nie, sprz¹ ta nie i in ne ko sz ty ad mi ni stra -
cyj ne + za wynajêcie sceny
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1. KE MA (umo wa za war ta do 30.06.2008)
Roz li cze nie I kw. 2008 r.

Lp.
Ty tu³

re ¿y ser

Iloœæ
spekt.
I kw.
2008

Œre d nia 
fre k -

wen cja
%

Wp³y wy
Kosz ty
eks plo -
ata cji

W tym ZYSK

Ho nor.
Tan tie -

my

Ob s³u ga
wi do w ni
fry z jer

Ko sz ty
obs³ugi

spek ta k li
(14 osób)

KEMA Te atr

1.

Ania
z Zie lo ne go

Wzgó rza

Ma rek
Obe riyn

4 82 15.308 5.720 2.520 960 2.240 5.753 3.835

2.

Sza tan
z VII kla sy

Wi to id 
Ska ruch

1 73 3.485 2.237 1.015 422 285 515 749 499

3.

Przy go dy
Tom ka Sa -

wy e ra

Ma rek
Obe riyn

3 93 12.980 7.615 4.410 805 555 1.845 3.219 2.146

4.

Ch³op cy
z Pla cu
Bro ni

Da riusz
Si kor ski

5 77 17.996 13.460 6.750 2.710 125 3.875 2.722 1.814

13 81 49.769 29.032 14.695 3.937 1.925 8.475 12.443 8.294

8.294 zl : 13 spek ta k le = 638 z³  – przy chód dla Te a tru z je d ne go spek ta k lu

bez uw zglê d nie nia ko sz tów sta ³ych: biu ro ob s³u gi wi dzów, ener gia,

ksiê go woœæ, ma ga zy no wa nie, sprz¹ ta nie i in ne ko sz ty ad mi ni stra -

cyj ne.

Z po wa ¿a niem
p.o. DY REK TO R
BIU RA KUL TU RY
Ma rek Kra szew ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Je rze go Chró œci kow skie go

 skie rowane do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Marka Sa wic kie go

Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra zg³o si li siê rol ni cy i mie sz kañ cy gmin Lu bel szczyz ny

obawiaj¹cy siê o to, czy bê d¹ mog li up ra wiaæ bu ra ki cu kro we. Szcze gól nie za -
nie po ko je ni s¹ re jo ni za cj¹, prze no sze niem, przy pi sy wa niem up raw do cu kro -
wni, up raw, któ rymi zajmowali siê od wie lu lat, a te raz s¹ te go po zba wie ni.
Zwró ci³ siê do mnie miê dzy in ny mi wójt gmi ny Sta ry Za moœæ, któ ry w swoim
piœ mie up rzej mie in for mu je, ¿e do rol ni ków do cie ra j¹ syg na ³y o w³¹ cze niu
plan ta to rów bu ra ka cu kro we go z jego gmi ny do re jo nu dzia ³a nia Cu kro wni
Wer bko wi ce. I da lej: „W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro szê pa na se na to ra o pod jê -
cie dzia ³añ umo¿ li wia j¹ cych na szym plan ta to rom po zo sta nie w re jo nie dzia -
³a nia Cu kro wni Kras ny staw. Prze ma wia za tym wie le is tot nych ar gu men tów, 
ta kich jak wie lo let nia do b ra wspó³ pra ca z Cu kro wni¹ Kras ny staw, blis koœæ
po ³o ¿e nia, która u³at wia do wóz bu ra ków cu kro wych do cu kro wni i umo¿ li wia
rol ni kom przy wóz wy s³od ków i wap na. Zda niem na szych rol ni ków naj lep -
szym roz wi¹ za niem by ³o by utrzy ma nie do tych cza so wej re jo ni za cji. Dla te go
te¿ je sz cze raz up rzej mie pro szê pa na se na to ra” – tu zwra ca siê do mnie –
„o pod jê cie sto so wnych dzia ³añ”.

W³a œ nie to czy niê, pro sz¹c pa na mi ni stra o pod jê cie in ter wen cji w tej
sprawie.

Jerzy Chróœ cikowski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.18

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Je rze go Chró œ ci kow skie go, z³o ¿o ne -

go pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r. przy s³a ne go przy piœ mie
z dnia 21 ma ja 2008 r. znak BPS/DSK/-043-428/08 w spra wie re jo nów plan ta cyj nych 
Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej S.A., up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce wy ja œ nie nia.

Zmia ny w re jo ni za cji up raw bu ra ków cu kro wych, wpro wa dzo ne przez KSC S.A. wy -
ni ka j¹ z fak tu zrze cze nia siê czê œci kwot pro duk cji cu kru w za mian za uzy s ka nie po -
mo cy re struk tu ry za cyj nej. Or ga ny sta tu to we Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej S.A. tj. Za rz¹d
i Ra da Nad zor cza wy st¹ pi ³y ze sto so w nym wnio s kiem do Agen cji Ryn ku Rol ne go.

Prze pi sy Roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lu te go 2006 ro ku usta -
na wia j¹ ce go tym cza so wy sy s tem re struk tu ry za cji prze mys ³u cu kro w ni cze go we Wspól -
no cie okre œ la j¹ je d no zna cz nie tryb po stê po wa nia, w wy ni ku któ re go pro du cen ci cu kru
mo g¹ ubie gaæ siê o po moc z fun du szu re struk tu ry za cji. Okre œ lo ne zo sta ³y miê dzy in ny -
mi ter mi ny sk³a d a nia wnio s ków przez pro du cen tów, za sa dy kwa li fi ka cji tych wnio s ków
przez pa ñ stwa cz³on kow skie (w przy pad ku Pol ski by ³a to Agen cja Ryn ku Rol ne go), jak
ró w nie¿ ter mi ny prze sy ³a nia in for ma cji w tym za kre sie do Ko mi sji Eu ro pej skiej.

W od nie sie niu do ro ku go spo dar cze go 2008/2009 wnio s ki o przy zna nie po mo cy re -
struk tu ry za cyj nej sk³a d a ne by ³y pa ñ stwu cz³on kow skie mu przez pro du cen tów cu kru
w dwóch eta pach: I etap do dnia 31 sty cz nia 2008 r., II etap do dnia 31 mar ca 2008 r. 
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W ra mach I eta pu Kra jo wa Spó ³ka Cu kro wa S.A. z³o ¿y ³a wnio sek o po moc re struk -
tu ry za cyj n¹ w dniu 22 sty cz nia 2008 r. Wnio sek ten do ty czy³ wy ³¹ cze nia re jo nu plan -
ta cyj ne go Od dzia ³u Cu kro w nia £a py i de mon ta ¿u urz¹ dzeñ pro duk cyj nych Od dzia ³u
Cu kro w nia Lu b lin. Agen cja Ryn ku Rol ne go do ko nu j¹c we ry fi ka cji wnio s ku o po moc
re struk tu ry za cyj n¹ oce ni ³a je go zgo d noœæ z wy mo ga mi okre œ lo ny mi w roz po rz¹ dze niu
Ra dy Unii Eu ro pej skiej nr 320/2006 oraz roz po rz¹ dze niu Ko mi sji Eu ro pej skiej
nr 968/2006. Zgo d nie z prze pi sa mi wy mie nio nych roz po rz¹ dzeñ ka ¿ dy z pro du cen tów
cu kru by³ zo bo wi¹ za ny, w sk³a d a nym wnio s ku o po moc re struk tu ry za cyj n¹, po twier -
dziæ prze pro wa dze nie kon sul ta cji z plan ta to ra mi bu ra ków cu kro wych. Na po twier dze -
nie prze pro wa dze nia kon sul ta cji wy ma ga ne by ³o do ³¹ cze nie na stê pu j¹ cych
do ku men tów:

— ko pie za pro szeñ na spo t ka nia kon sul ta cyj ne
— po twier dze nie od bio ru za pro szeñ
— li stê ucze st ni ków spo t ka nia wraz z pod pi sa mi po twier dza j¹ cy mi ich obe c noœæ
— pro to kó³ z po sie dzeñ kon sul ta cyj nych
— pro to kó³ roz bie ¿ no œci
— je ¿eli is t nie j¹, pi sem ne opi nie in nych za pro szo nych stron.
Agen cja Ryn ku Rol ne go, zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi, za kwa li fi ko wa ³a

wnio sek KSC S.A. w dniu 13 lu te go br. i po in for mo wa ³a o tym Ko mi sjê Eu ro pej sk¹.
Zgo d nie z pro œb¹  Pa na Se na to ra o pod jê cie in ter wen cji w spra wie re jo nów kon trakta -

cyj nych bu ra ków cu kro wych, Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi wy st¹ pi ³o w tej spra -
wie do Kra jo wej Spó ³ki Cu kro wej S.A. We d³ug in for ma cji uzy s ka nych z KSC S.A.
pro duk cja cu kru na te re nie Lu bel szczyz ny pro wa dzo na bê dzie w dwóch Od dzia ³ach Spó -
³ki: Cu kro wni Kras ny staw i Cu kro wni Wer bko wi ce, a osta te cz ny po dzia³ re jo nów kon trak -
cyj nych zo sta nie prze pro wa dzo ny do dnia 30 lip ca br.

Po nad to Za rz¹d KSC S.A. za pe w nia, ¿e pro ce sem re struk tu ry za cji na te re nie Lu bel -
sz czy z ny nie zo sta li ob jê ci plan ta to rzy, któ rzy na dal s¹ po sia da cza mi pra wa do up ra wy 
i do sta wy bu ra ków cu kro wych.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
ROL NI CTWA I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Je rze go Chró œci kow skie go

skie rowane do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Oœ wiad cze nie moje do ty czy spra wy bu do wy od kryw ki wê g la bru nat ne -

go w To mis ³a wi cach.
Zwró ci³ siê do mnie Ko mi tet Pro te sta cyj ny prze ciw ko Bu do wie Od kryw ki

Wê g la Bru nat ne go w To mis ³a wi cach. Skie ro wa³ on do mnie pi s mo z pro œb¹
o wspar cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do wstrzy ma nia kon ce sji na wy do by wa nie 
wê g la bru nat ne go z od kryw ki w To mis ³a wi cach przez Ko pal niê Wê g la Bru -
nat ne go „Ko nin” z sie dzi b¹ w Kle cze wie. Przed mio to wa kon ce sja wy da na
przez mi ni stra rol ni c twa i ochro ny œro do wi s ka w dniu 6 lu te go 2008 r. jest
wy so ce krzyw dz¹ ca i nie spra wie d li wa, na ru sza bo wiem ¿y wot ne in te re sy
spo ³e cz ne. Pod ko pal niê zo sta n¹ za bra ne grun ty u¿y t ko wa ne rol ni czo i wie lu
rol ni ków zo sta nie po zba wio nych Ÿród ³a utrzy ma nia. Kon se k wen cj¹ ban kru c -
twa rol ni ków bê dzie upa dek sze ro kie go sek to ra us ³ug, sek to ra han dlo we go
oraz sek to ra tu ry sty cz ne go.

Ko mi tet sta now czo pro te stu je prze ciw ko eks plo a ta cji od kryw ki wê g la
bru nat ne go w To mis ³a wi cach, po nie wa¿ w wy ni ku dzia ³añ ko pal ni po wsta -
nie ol brzy mi lej, któ ry ma byæ na pe³ nio ny wo d¹ lub w czê œci za sy pa ny zie -
mi¹. Spo wo du je to ob ni ¿ e nie po zio mu lu stra wo dy w je zio rach, a co za tym
idzie, dal sze ob ni ¿ e nie po zio mu wód grun to wych, któ ry na Ku ja wach jest
i tak ka ta stro fal nie ni s ki z po wo du trwa j¹ ce go od dzie siê cio le ci pro ce su ste -
po wie nia. Po wsta nie le ja de pre syj ne go bê dzie mia ³o ka ta stro fal ny wp³yw na
œro do wi s ko na tu ral ne, gdy¿ ob ni ¿ e nie wód grun to wych przy czy ni siê do za -
g³a dy cen nych drze wo sta nów w la sach, a to z ko lei spo wo du je na si le nie pro -
ce sów ste po wie nia oraz ero z ji wie trz nej. Za gro ¿o ne bê d¹ po k³a dy wód
g³ê bi no wych, a to z ko lei sta nie siê przy czyn¹ bra ku wo dy w stu d niach g³ê bi -
no wych u¿y wa nych do na wa d nia nia in ten sy w nych up raw wa rzyw oraz do
za o pa try wa nia lu d no œci w wo dê. Ni sz cze nie kra j o b ra zu, pu styn nie nie oraz
sk³a d o wa nie od pa dów jest nie zgo d ne z dy rek ty wa mi unij ny mi. Po wsta nie
ko pal ni od kryw ko wej w dal szej per spek ty wie spo wo du je utra tê Ÿród ³a utrzy -
ma nia przez ca ³¹ rze szê rol ni ków, któ rych Ÿród ³em utrzy ma nia jest zie mia
w kil ku oœcien nych po wia tach. Znaj du j¹ ce siê wo kó³ ko pal ni grun ty zo sta n¹
zde gra do wa ne w pro mie niu kil ku dzie siê ciu ki lo me trów.

Zda je my so bie spra wê z po trzeb ener ge ty cz nych kra ju, ale czy wê giel
bru nat ny to je dy ne pa li wo? Prze cie¿ za so by ta ñ sze go pa li wa, ja kim jest wê -
giel ka mien ny na Œl¹s ku, wy no sz¹ oko ³o 300 mi liar dów t. W obe c nej chwi li
trze ba te¿ wy ko rzy sty waæ od na wial ne Ÿród ³a ener gii, ta kie jak wo da, s³oñ ce,
wiatr, któ re s¹ ta ñ sze i nie ni sz cz¹ œro do wi s ka. S¹ to g³ó wne po wo dy tego
wy st¹ pienia.

Pro szê pa na mi ni stra o roz wa ¿e nie mo ¿ li wo œci zmia ny de cy z ji, w któ rej
zo sta ³a wy da na kon ce sja.

Jerzy Chróœ cikowski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 27 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Je rze go Chró œ ci kow skie go prze s³a nym

przy piœ mie z dnia 21 ma ja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-497/08 do ty cz¹ ce bu do wy
od kryw ki wê g la bru nat ne go „To mis ³a wi ce”, up rzej mie wy ja œ niam, co na stê pu je.

W dniu 29 sier p nia 2007 ro ku KWB „KO NIN” w Kle cze wie S.A. z³o ¿y ³a wnio sek do
Mi ni stra Œro do wi s ka o udzie le nie kon ce sji na wy do by wa nie wê g la bru nat ne go i ko pa -
lin to wa rzy sz¹ cych ze z³o ¿a „To mis ³a wi ce”.

Mi ni ster Œro do wi s ka pro wa dz¹c po stê po wa nie ad mi ni stra cyj ne, uzy s ka³ wy ma ga -
ne Pra wem geo lo gi cz nym i gór ni czym uz go d nie nia z mi ni strem w³a œci wym do spraw
go spo dar ki, Pre ze sem Wy ¿ sze go Urzê du Gór ni cze go oraz w³a œci wym miej sco wo Wój -
tem Gmi ny Wie rz bi nek. Bez spe³ nie nia te go wa run ku nie jest mo ¿ li we udzie le nie kon -
ce sji. Pod jê ta de cy z ja nie by ³a za tem sa mo dziel nym roz strzy g niê ciem, ale za pad ³a
w uz go d nie niu z or ga na mi wspó³ dzia ³a j¹ cy mi.

Po nad to war to za u wa ¿yæ, i¿ w po stê po wa niu o udzie le nie kon ce sji na wy do by wa nie 
wê g la bru nat ne go ze z³o ¿a „To mis ³a wi ce” bra ³o udzia³ oko ³o 400 stron po stê po wa nia –
w³a œci cie le nie ru cho mo œci grun to wych, któ rzy mie li pra wo do czyn ne go w nim udzia ³u, 
do sk³a d a nia uwag i wnio s ków. Je d nak w ter mi nach okre œ lo nych prze pi sa mi nikt nie
sko rzy sta³ z te go pra wa.

Mi n i s ter Œro do wis ka spe³ ni³ wiêc wszy s t kie wy ma ga ne pra wem wa run ki do ty cz¹ ce
udzie la nia kon ce sji na wy do by wa nie ko pa lin ze z³ó¿, a tak ¿e wzi¹³ pod uwa gê za ró wno
in te res pañ stwa – za pe wnie nie bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go, jak i za ga dnie nia przy -
ro dni cze – wp³yw in we sty cji na œro do wis ko, oby dwie te kwe stie zo sta ³y w spo sób od po -
wie d ni zbi lan so wa ne.

Do wnios ku o udzie le nie kon ce sji zo sta ³a m.in. za ³¹ czo na de cyz ja z dnia 7 sier pnia
2007 ro ku o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re a li za cje przed mio to we go
przed siêw ziê cia, wy da na przez Wój ta Gmi ny Wie rzbi nek. Wy da nie tej de cyz ji zo sta ³o
po prze dzo ne trwa j¹ cym rok po stê po wa niem w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia pla no -
wa ne go przed siêw ziê cia na œro do wis ko. W ra mach przed mio to we go po stê po wa nia zo -
sta ³y szcze gó ³o wo prze a na li zo wa ne za ga dnie nia wp³y wu pro jek to wa nej od kryw ki na
œro do wis ko (w tym na wo dy pod ziem ne i po wie rzchnio we, je zio ro Gop ³o, ob sza ry Na -
tu ra 2000, etc.) oraz wy ko na no Ra port o od dzia ³y wa niu od kryw ki To mis ³a wi ce na
œro do wis ko. Zgo d nie z prze pi sa mi obo wi¹ zu j¹ ce go Pra wa ochro ny œro do wis ka Wójt
Gmi ny Wie rzbi nek, ja ko or gan ochro ny œro do wis ka pro wa dz¹ cy po stê po wa nie
w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia ww. przed siêw ziê cia na œro do wis ko, uz go dni³ wa -
run ki je go re a li za cji z Wo je wo d¹ Wiel ko pol skim, Wo je wo d¹ Kujawsko-Pomorskim,
Mi ni strem Œro do wis ka, Pañ stwo wym Wo je wó dz kim In spek to rem Sa ni tar nym w Po -
zna niu oraz Pañ stwo wym Wo je wó dz kim In spek to rem Sa ni tar nym w Byd go sz czy.
W przed mio to wej de cyz ji szcze gó ³o wo okreœ lo no wa run ki re a li za cji in we sty cji, ze
szcze gól nym uw zglê dnie niem ko nie cz no œci ochro ny war to œci przy ro dni czych, za so -
bów na tu ral nych i za byt ków oraz ogra ni cze nia uci¹¿ li wo œci dla te re nów s¹ sie dnich,
a tak ¿e zo bo wi¹ za no ko pal niê m.in. do wy ko na nia mo ni to rin gu: wód pod ziem nych
i po wie rzchnio wych, przy ro dni cze go, gle by, osia da nia grun tów, ha ³a su, po wie trza
i pro mie nio wa nia elek tro mag ne ty cz ne go. Wa run kiem ww. de cyz ji jest ró w nie¿ wy ko -
na nie przez przed siê bior cê kom pen sa cji przy ro dni czej. Prag nê wiêc za u wa ¿yæ, i¿ ju¿
na eta pie po stê po wa nia w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko pro jek to wa -
nej in we sty cji or ga ny sa mo rz¹ du te ry to rial ne go oraz spo ³e czeñ stwo mia ³y mo¿ li woœæ
czyn ne go w nim ucze stni cze nia.
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W œwie t le po wy ¿ szych fak tów brak by ³o prze ciw ska zañ i pod staw pra w nych do od -
mo wy udzie le nia kon ce sji.

Fak tem jest, ¿e eks plo a ta cja wê g la bru nat ne go ne ga ty w nie od dzia ³u je na œro do wi s -
ko. Na le ¿y je d nak stwier dziæ, i¿ w chwi li obe c nej nie mo ¿ na wska zaæ je d no zna cz nie
przy czy ny opa da nia wód grun to wych i po wie rzch nio wych. Pro blem de fi cy tu wód w re -
jo nie po ³u dnio wych Ku jaw jest za ga d nie niem zna nym od wie lu lat, bar dzo skom pli ko -
wa nym i wy ma ga j¹ cym dal szych ba dañ. Swo je sta no wi s ko w tej spra wie opie ram na
li cz nych ze bra nych in for ma cjach, w tym ró w nie¿ na eks per ty zach wy ko na nych przez
spe cja li stów. Za ró w no Kra jo wy Za rz¹d Go spo dar ki Wo d nej, jak i Wiel ko pol ska Ko mi -
sja do spraw Oce ny Od dzia ³y wa nia na Œro do wi s ko s¹ zda nia, ¿e przy czy n¹ opa da nia
wód grun to wych i po wie rzch nio wych jest przede wszy s t kim su sza hy d ro ge o lo gi cz na
na ra sta j¹ ca w Wiel ko pol sce, w tym na Ku ja wach, od dru giej po ³o wy 2002 ro ku, ja ko
sku tek g³ó w nie ni s kich opa dów na prze ³o mie wie lu lat. Nie wy klu cza j¹ oni ró w nie¿
wp³y wu ko pal ni na ten stan, je d nak ska la pro ble mu wska zu je ra czej na cha rak ter re -
gio nal ny opi sy wa nych zmian œro do wi s ko wych. Praw do po dob nie za ró w no czyn ni ki kli -
ma ty cz ne, jak i skom pli ko wa ne wa run ki hy d ro ge o lo gi cz ne od gry wa j¹ is tot n¹ ro lê
w tym pro ce sie. Po nad to wp³yw na ten stan mia ³y ró w nie¿ czyn ni ki an tro po ge ni cz ne, tj. 
zmia na u¿y t ko wa nia wód, prze ja wia j¹ ca siê w zwiê k szo nym po bo rze przez rol ni ków
wo dy z je zior do de sz czo wa nia up raw, a ta k ¿e g³ê bo kie me lio ra cje. Dla po pra wy sy tu a -
cji pod jê to dzia ³a nia, któ rych re zul tat po wi nien byæ wkrót ce wi do cz ny: od pro wa dza nie
wo dy z od wo d nie nia ko pal ni do naj bli¿ szych je zior w ce lu pod nie sie nia po zio mu wo dy
w je zio rach i ota cza j¹ cych je grun tach, jak ró w nie¿ wpro wa dze nie za ka zu po bie ra nia
wo dy z je zior do de sz czo wa nia up raw. Je ¿e li mi mo po wy ¿ szych dzia ³añ sy tu a cja na te -
re nie La sów Mi ra dz kich nie ule g nie po pra wie, war to roz wa ¿yæ op ra co wa nie przez miej -
sco we nad le œ ni c two pro gra mu dzia ³añ agro te ch ni cz nych zwiê k sza j¹ cych re ten cjê
grun to w¹, do sto so wu j¹ cych go spo dar kê leœ n¹ i drze wo stan do is t nie j¹ cych wa run ków
kli ma ty cz nych i hy d ro ge o lo gi cz nych.

Usto sun ko wu j¹c siê do za gro ¿eñ to wa rzy sz¹ cych eks ploa ta cji wêg la bru nat ne go,
zwi¹ za nych g³ó wnie z po wsta wa niem le ja de pre sji, spo wo do wa nym od wa dnia niem od -
kryw ki wêg la bru nat ne go (bez któ re go ko pal nia nie mog ³a by roz po cz¹æ dzia ³al no œci),
na le ¿y stwier dziæ, i¿ wo dy po cho dz¹ ce z te go od wo dnie nia bê d¹ od pro wa dza ne do No -
te ci, Pi chny oraz ro wów od wa dnia j¹ cych. Od bior ni ka mi tych wód bê d¹: na za cho dzie
je zio ro Gop ³o, a na wscho dzie Je zio ro Czar ny Bród i Je zio ro G³u szyñ skie. Po nad to
w œwiet le ana li zy Ra por tu o od dzia ³y wa niu od kryw ki To mis ³a wi ce na œro do wis ko oraz
Do ku men ta cji hyd ro geo lo gi cz nej okreœ la j¹ cej wa run ki hyd ro geo lo gi cz ne w zwi¹z ku
z pro jek to wa niem od wo dnie nia do wy do by cia wêg la bru nat ne go ze z³o ¿a „To mis ³a wi -
ce” (któ ra by ³a opi nio wa na przez spe cja li stów hyd ro geo lo gów na po sie dze niu Ko mi sji
Do ku men ta cji Hyd ro geo lo gi cz nych – or ga nu do rad cze go Mi ni stra Œro do wis ka) mo¿ na
stwier dziæ, i¿ pro gno zo wa ny za siêg le ja de pre sji nie obe jmie swym za siê giem Nad gop -
lañ skie go Par ku Ty si¹c le cia.

Od no sz¹c siê do kwe stii od na wial nych Ÿró de³ ener gii, chcia³ bym za u wa ¿yæ, ¿e
struk tu ra bi lan su ener ge ty cz ne go w Pol sce nie w¹t pli wie po win na ulec zmia nie, tak,
aby zwiê k szyæ po zy s ki wa nie ener gii z od na wial nych Ÿró de³ ener gii, przy je d no cze s nym
zmniej sze niu pro duk cji ener gii z wê g la bru nat ne go, któ ry jest obe c nie naj ta ñ szym su -
row cem ener ge ty cz nym. Jest to je d nak pro ces d³u go fa lo wy i ta kie zmia ny bê d¹ na stê -
po wa ³y stop nio wo. War to ró w nie¿ za u wa ¿yæ, i¿ Pol ska ja ko cz³o nek Unii Eu ro pej skiej
zo bo wi¹ za ³a siê do po zy s ki wa nia z od na wial nych Ÿró de³ 20% ener gii do ro ku 2020.

W œwie t le po wy ¿ szych wy ja œ nieñ up rzej mie in for mu jê, ¿e nie za cho dz¹ prze s³an ki
do zmia ny ani co f niê cia de cy z ji o udzie le niu kon ce sji nr 2/2008.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
dr Hen ryk Ja cek Je zier ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

W so bo tê 10 ma ja 2008 r. w po bli ¿u £¹ cz ni cy w po wie cie strze lec ko -drez -
de nec kim w wo je wó dz twie lu bus kim mia³ miej sce tra gi cz ny wy pa dek. Nie -
trzeŸ wy kie row ca zje cha³ na le wy pas jez dni i spo wo do wa³ czo ³o we
zde rze nie z pra wid ³o wo ja d¹ cym z na prze ciw ka sa mo cho dem kie ro wa nym
przez dwu dzie sto dwu let ni¹ ko bie tê, bê d¹ c¹ w ós mym mie si¹ cu ci¹ ¿y. Ko bie -
ta zgi nê ³a na miej scu, jej dziec ko, mi mo ofiar nej in ter wen cji s³u¿b me dy cz -
nych, ró w nie¿ nie prze ¿y ³o, spraw ca od niós³ zaœ nie groŸ ne ob ra ¿e nia.
Ba da nie al ko ma tem wy ka za ³o, ¿e nie trzeŸ wy kie row ca mia³ oko ³o 2‰ al ko -
ho lu we krwi. To nie zwyk le smut ne wy da rze nie, któ re wstrz¹s nê ³o mie sz kañ -
ca mi mo jej ma ³ej oj czyz ny, to tra ge dia dla ro dzi ny i przy ja ció³ osób tra gi cz -
nie zmar ³ych. Mam œwia do moœæ, ¿e ¿a dne na sze dzia ³a nia nie od wró c¹
wy da rzeñ i nie uko j¹ bó lu tych, któ rzy cier pi¹ z po wo du stra ty naj bli¿ -
szych.

Wy da rze nie to sta wia je d nak przed na mi py ta nie, czy or ga ny pa ñ stwa
ro bi¹ wszy s t ko, co tyl ko mo ¿ li we, aby za po biec po do b nym zda rze niom
w przy sz³o œci.

Wpraw dzie pro wa dzo nych jest wie le pro gra mów in for ma cyj nych i edu -
ka cyj nych, po li cja pro wa dzi czê ste ak cje wzmo ¿o nych kon tro li kie row ców,
ale fak ty œwiad cz¹ o tym, ¿e te dzia ³a nia s¹ nie wy star cza j¹ ce. Tyl ko w osta t -
ni pi¹ tek i so bo tê, 9–10 ma ja bie ¿¹ ce go ro ku, lu bus cy po li cjan ci za trzy ma li na
dro gach piêæ dzie siê ciu sze œciu pi ja nych kie row ców. W wo je wó dz twie œl¹s -
kim w okre sie od czer wca do sier pnia 2006 r. po li cja za trzy ma ³a piêæ ty siê cy
piê ciu set trzy dzie stu oœ miu kie row ców bê d¹ cych pod wp³y wem al ko ho lu. Li cz -
ba uja wnio nych przy pad ków kie ru j¹ cych po jaz da mi pod wp³y wem al ko ho lu,
w sta nie po u¿y ciu al ko ho lu oraz w sta nie nie trzeŸ wo œci wzra sta ³a od 2002 r.
do 2006 r. Nie je s tem nie ste ty w po sia da niu da nych z ro ku 2007. W 2005 r.
nie trzeŸ wi ucze stni czy li w sze œciu ty si¹ cach sied miu set dzie wiêæ dzie siê ciu
oœ miu wy pad kach dro go wych (14,1% ogó ³u wy pad ków), œmieræ w nich po -
nios ³o osiem set dwa dzie œcia piêæ osób (15,1% ogó ³u za bi tych), a osiem ty siê -
cy czte ry sta osiem dzie si¹t sie dem od nios ³o ob ra ¿e nia cia ³a (13,9% ogó ³u
ran nych). W 2005 r. na sto dzie wiêæ dzie si¹t dwa ty si¹ ce dwie œcie dzie siêæ
uja wnio nych przy pad ków kie ru j¹ cych po jaz da mi pod wp³y wem al ko ho lu li -
cz ba ode branych praw jaz dy przez po li cjê za jaz dê pod wp³y wem al ko ho lu
wy nios ³a tyl ko szeœæ dzie si¹t piêæ ty siê cy sto osiem dzie si¹t osiem.

Wy mie nio ne, wy bra ne tyl ko da ne sta ty sty cz ne s¹ za trwa ¿a j¹ ce i na su -
wa j¹ py ta nie: czy obo wi¹ zu j¹ ce obe c nie w Pol sce pra wo jest od po wie d nie do
za gro ¿eñ, któ re czy ha j¹ na ucze stni ków ru chu dro go we go ze stro ny nie od po -
wie dzial nych kie row ców? Ile je sz cze tra ge dii, ta kich jak ta opi sa na na po -
cz¹t ku mo je go oœ wiad cze nia, mu si siê zda rzyæ, abyœ my za czê li pra cê nad
za o strze niem re ak cji or ga nów pañ stwa na pro wa dze nie po jaz dów pod wp³y -
wem al ko ho lu? Oczy wi œcie mam œwia do moœæ, ¿e na wet naj lep szy i naj sku te cz -
niej fun kcjo nu j¹ cy sy s tem pra w ny nie wy e li mi nu je zu pe³ nie nie od po wie dzial -
nych kie row ców z pol skich dróg, ale wie rzê, ¿e jest je sz cze wie le do zro bie nia, 
aby ta kich g³u pich za cho wañ nio s¹ cych œmieræ by ³o mniej.

Dla te go zwra cam siê do mi ni stra spra wied li wo œci, a za je go po œre dni -
ctwem do ca ³ej Ra dy Mi ni strów, o od po wiedŸ na kil ka py tañ zwi¹ za nych
z po li ty k¹ pañ stwa do ty cz¹ c¹ bez pie czeñ stwa ru chu dro go we go.

Czy w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci to cz¹ siê lub bê d¹ siê to czy ³y pra ce
nad za o strze niem obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów re gu lu j¹ cych od po wie -
dzial noœæ za prze stêp stwa i wy kro cze nia prze ciw ko bez pie czeñ stwu w ko -
mu ni ka cji? Czy mo ¿e my spo dzie waæ siê w naj bli¿ szym cza sie ini cja ty wy
usta wo daw czej w tej spra wie?

Czy w Mi ni ster stwie Spra wie d li wo œci pro wa dzo ne s¹ sta ty st ki orze cz ni c -
twa w spra wach prze ciw ko kie ru j¹ cym po jaz da mi pod wp³y wem al ko ho lu
i in nym nie trze Ÿ wym ucze st ni kom ru chu dro go we go? Pro szê o przed sta wie -
nie w od po wie dzi sta ty styk z osta t nich lat do ty cz¹ cych pra wo moc nych orze -
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czeñ s¹ do wych zwi¹ za nych z ucze st ni c twem w ru chu dro go wym kie row ców
pod wp³y wem al ko ho lu, cho dzi za ró w no o prze stêp stwa, jak i wy kro cze nia.

Czy Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci uwa ¿a za mo ¿ li we i za sa d ne wpro wa -
dze nie prze pad ku po jaz du, któ ry pro wa dzi³ kie row ca w sta nie nie trze Ÿ wo œci, 
ja ko przed mio tu, któ ry s³u ¿y³ lub by³ prze zna czo ny do po pe³ nie nia prze stêp -
stwa?

Czy Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci pro wa dzi sta ty st ki do ty cz¹ ce cza su
trwa nia po stê po wañ przy go to waw czych i pro ce sów prze ciw ko ucze st ni kom
ru chu dro go we go bê d¹ cym pod wp³y wem al ko ho lu, od dnia usta le nia spraw -
cy b¹dŸ po de j rza ne go do cza su wy da nia pra wo moc ne go wy ro ku? Je ¿e li tak,
to pro szê o prze ka za nie ta kich da nych. Czy Mi ni ster stwo do strze ga mo ¿ li -
woœæ do ko na nia od po wie d nich zmian pro ce du ral nych w ce lu skró ce nia cza su 
trwa nia ta kich po stê po wañ?

Czy Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci do strze ga mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia
od po wie dzial no œci kar nej za nie po wia do mie nie po li cji o fak cie pro wa dze nia
po jaz du przez oso by bê d¹ ce pod wp³y wem al ko ho lu? Czy mo ¿ li we jest prze -
rwa nie „so li dar no œci pi j¹ cych” po przez uz na nie za prze stêp stwo nie po wia do -
mie nia o is t nie j¹ cym za gro ¿e niu dla ru chu dro go we go?

Ja kie in ne ini cja ty wy po de j mu j¹ lub za mie rza j¹ pod j¹æ Mi ni ster stwo Spra -
wie d li wo œci i Ra da Mi ni strów w ce lu ra to wa nia ¿y cia ko lej nym set kom i ty -
si¹ com osób, któ re mo g¹ zgi n¹æ pod ko ³a mi po jaz dów pi ja nych kie row ców?

Na za ko ñ cze nie raz je sz cze pod kre œ lê, ¿e do tych cza so wym ofia rom nic
ju¿ ¿y cia nie przy wró ci, ale po win niœ my zro biæ wszy s t ko, co w na szej mo cy,
aby ta kich tra gi cz nych wy da rzeñ by ³o jak naj mniej.

Z wy ra za mi sza cun ku
W³a dy s³aw Daj czak

OdpowiedŸ

War sza wa, 30 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka w spra wie do -

ty cz¹ cej za gro ¿eñ, ja kie po wo du j¹ kie row cy znaj du j¹ cy siê w sta nie nie trze Ÿ wo œci oraz
zwi¹ za nych z tym pro ble mem ewen tu al nych zmian prze pi sów kar nych w ce lu ochro ny
in nych ucze st ni ków ru chu dro go we go, prze s³a ne pi s mem z dnia 21 ma ja 2006 r. nu -
mer BPS/DSK-043-491/08 up rzej mie przed sta wiam, co na stê pu je.

Pro blem pod nie sio ny w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra jest nie zmier nie wa ¿ ny, po -
nie wa¿ wy pad ki spo wo do wa ne przez nie trze Ÿ wych kie row ców wy wo ³u j¹ po wa ¿ ne skut -
ki w sfe rze ¿y cia i zdro wia lu dz kie go.

Pol skie usta wo daw stwo prze wi du je ka ral noœæ czy nu, sta no wi¹ ce go wy stê pek, po -
le ga j¹ cy na pro wa dze niu po jaz du me cha ni cz ne go w sta nie nie trzeŸ wo œci w art. 178a
§ 1 usta wy z dnia 6 czer wca 1997 r. – Ko deks kar ny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.) 
oraz san kcjê za wy kro cze nie, któ re go zna mie niem jest pro wa dze nie po jaz du me cha ni cz -
ne go w sta nie po u¿y ciu al ko ho lu w art. 87 § 1 i 2 usta wy z dnia 20 ma ja 1971 r. – Ko -
deks wy kro czeñ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póŸn. zm.).

Spraw ca pro wa dz¹ cy po jazd me cha ni cz ny w sta nie nie trze Ÿ wo œci, zgo d nie z tre œci¹
art. 178a § 1 k.k. pod le ga grzy w nie, ka rze ogra ni cze nia wol no œci al bo po zba wie nia wol -
no œci do lat 2.
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Stan nie trze Ÿ wo œci spraw cy, któ ry po pe³ nia prze stêp stwo okre œ lo ne w art. 177 k.k.
(wy pa dek ko mu ni ka cyj ny) wp³y wa na za o strze nie ka ry (art. 178 § 1 k.k.). Orze ka siê
przy tym za kaz pro wa dze nia po jaz dów w wy mia rze od ro ku do lat 10 (art. 42 § 2 k.k.
w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 k.k.).

W pol skim pra wie kar nym is t nie je ró w nie¿ – wpro wa dzo ny usta w¹ z dnia 14 kwiet -
nia 2000 r. o zmia nie usta wy – Ko deks kar ny (Dz. U. Nr 48, poz. 548) – œro dek kar ny
w po sta ci za ka zu pro wa dze nia po jaz dów me cha ni cz nych na za w sze.

Ar ty ku³ 42 § 3 k.k. prze wi du je mo ¿ li woœæ orze cze nia te go œrod ka kar ne go wo bec
spraw cy prze stêp stwa:

— z art. 173 k.k. lub 174 k.k. (spro wa dze nie ka ta stro fy lub jej nie bez pie cze ñ stwa,
któ re go na stêp stwem jest œmie ræ in nej oso by lub ciê ¿ ki u sz czer bek na jej zdro wiu),

— z art. 177 § 2 k.k. (spo wo do wa nie wy pad ku, któ re go na stêp stwem jest œmie ræ in -
nej oso by lub ciê ¿ ki u sz czer bek na jej zdro wiu),

— z art. 355 § 2 k.k. (wy pa dek spo wo do wa ny przez ¿o³ nie rza pro wa dz¹ ce go uz bro -
jo ny po jazd me cha ni cz ny, któ re go na stêp stwem jest œmie ræ in nej oso by lub ciê ¿ ki u sz -
czer bek na jej zdro wiu),

— je ¿eli spraw ca by³ w sta nie nie trze Ÿ wo œci, pod wp³y wem œrod ka odu rza j¹ ce go lub 
zbieg³ z miej sca zda rze nia.

Prze pis art. 42 § 4 k.k. zo bo wi¹ zu je s¹d do orze cze nia za ka zu pro wa dze nia po jaz -
dów me cha ni cz nych na za w sze w przy pad ku po no w ne go ska za nia oso by pro wa dz¹ cej
po jazd me cha ni cz ny w wa run kach okre œ lo nych w art. 42 § 3 k.k. S¹d. orze ka j¹c za kaz
pro wa dze nia po jaz dów, na k³a da ró w nie¿ obo wi¹ zek zwro tu do ku men tu up ra w nia j¹ ce -
go do ich pro wa dze nia.

Nad to, s¹d ma mo ¿ li woœæ orze cze nia do le g li wych kar ma j¹t ko wych: a to w po sta ci
grzy w ny do 360 sta wek dzien nych przy mak sy mal nej staw ce dzien nej 2000 z³o tych
(czy li do 720 OOO z ³o tych) – wy mie rza nej ja ko grzy w na sa mo is t na zgo d nie z art. 33 § 1
i 3 k.k. lub w wy so ko œci 180 sta wek dzien nych przy mak sy mal nej staw ce dzien nej
2000 z³o tych (czy li do 360 000 z³o tych) wy mie rza nej ja ko grzy w na przy wa run ko wym
za wie sze niu wy ko na nia ka ry oraz – na pod sta wie art. 49 § 2 k.k. –  œwiad cze nia pie niê ¿ -
ne go na rzecz in sty tu cji, sto wa rzy sze nia, fun da cji lub or ga ni za cji spo ³e cz nej, z prze -
zna cze niem na cel bez po œre d nio zwi¹ za ny z udzie la niem po mo cy oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach ko mu ni ka cyj nych w wy so ko œci do 60 000 z³o tych.

Obe c nie, wo bec ka ¿ de go spraw cy prze stêp stwa prze ciw ko bez pie cze ñ stwu w ko -
mu ni ka cji, któ ry by³ w sta nie nie trze Ÿ wo œci, pod wp³y wem œrod ka odu rza j¹ ce go lub
zbieg³ z miej sca prze stêp stwa orze ka ny jest ob li ga to ryj nie za kaz pro wa dze nia po jaz dów 
me cha ni cz nych na okres od ro ku do lat 10 (art. 42 § 2 k.k.). Przy po m nieæ na le ¿y, ¿e
prze stêp stwo z art. 178a k.k. jest za gro ¿o ne ka r¹ grzy w ny, ka r¹ ogra ni cze nia wol no œci
lub po zba wie nia wol no œci do lat 2. W tych wa run kach orze ka nie za ka zu pro wa dze nia
po jaz dów me cha ni cz nych na za w sze by ³o by nie a de k wat ne do gro ¿¹ cych za ten czyn
kar za sa d ni czych.

Nie w¹t pli wie prze stêp stwo pro wa dze nia po jaz dów me cha ni cz nych w sta nie nie trzeŸ -
wo œci jest prze stêp stwem na gmin nym i za s³u gu j¹ cym na szcze gól ne po tê pie nie.

Pod nieœæ je dnak na le ¿y, ¿e do gru dnia 2000 r. wska za ny czyn by³ je dy nie wy kro cze -
niem. Nie mo¿ na tak ¿e po mi jaæ fak tu, ¿e jest to prze stêp stwo o cha rak te rze for mal nym
oraz, ¿e nie wi¹ ¿e siê ze spo wo do wa niem skut ków w po sta ci ob ra ¿eñ cia ³a, czy œmier ci
in nych osób. W przy pad ku wy st¹ pie nia skut ku w po sta ci ob ra ¿eñ cia ³a lub œmier ci in -
nych osób, spraw ca od po wia da bo wiem za in ne, zna cz nie su ro wiej za gro ¿o ne prze stêp -
stwo (art. 177 § 2 k.k. w zwi¹z ku z art. 178 § 1 k.k.).

Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e pro b lem sku te cz ne go wy e li mi no wa nia nie trzeŸ wych kie -
row ców z ru chu dro go we go sta no wi przed miot sta ³ych i kon sek wen tnych dzia ³añ ze
stro ny Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci. W zwi¹z ku z utrzy mu j¹ c¹ siê na wy so kim po -
zio mie li cz b¹ po stê po wañ kar nych w spra wach o wy pad ki dro go we po pe³ nio ne
w sta nie nie trzeŸ wo œci oraz po le ga j¹ cych na kie ro wa niu w sta nie nie trzeŸ wo œci po -
jaz dem me cha ni cz nym lub in nym po jaz dem, pod jê te zo sta ³y dzia ³a nia zmie rza j¹ ce
do ogra ni cze nia tych wy so ce szkod li wych spo ³e cz nie za cho wañ. S³u ¿yæ ma te mu
przede wszy s t kim upo wsze chnie nie prak ty ki sto so wa nia za bez pie czeñ po jaz dów,
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któ ry mi po ru sza li siê nie trzeŸ wi kie row cy, pod k¹ tem póŸ niej sze go orze cze nia ich
prze pad ku.

W tym za kre sie Mi ni ster Spra wie d li wo œci – Pro ku ra tor Ge ne ral ny skie ro wa³ w dniu
20 czer w ca 2006 r. wy ty cz ne do Pro ku ra to rów Ape la cyj nych zo bo wi¹ zu j¹ ce do za o -
strze nia sta no wi s ka w przed mio cie sto so wa nia za bez pie czeñ ma j¹t ko wych na po jaz -
dach, któ ry mi po ru sza li siê nie trze Ÿ wi kie row cy, w ce lu zwiê k sze nia do le g li wo œci
przy sz³ej ka ry. Wska za na tam zo sta ³a mo ¿ li woœæ szer sze go wnio s ko wa nia o orze cze nie
ka ry grzy w ny za ró w no sa mo is t nej, jak i grzy w ny orze ka nej w przy pad ku za wie sze nia
przez s¹d wy ko na nia orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no œci, jak ró w nie¿ zo sta ³a wska -
za na w³a œ nie mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia orze ka nia œrod ka kar ne go prze wi dzia ne go
w art. 44 § 2 k.k., czy li prze pad ku po jaz du ja ko na rzê dzia s³u ¿¹ ce go do po pe³ nie nia
prze stêp stwa.

Orze cz ni c two s¹ do we w tym za kre sie jest je d nak nie je dnoz na cz ne, gdy¿ czê œæ
s¹ dów do ko nu je wy k³a dni pra wa po le ga j¹ cej na uz na niu, ¿e po jazd me cha ni cz ny nie
jest przed mio tem s³u ¿¹ cym lub prze zna czo nym do po pe³ nie nia prze stêp stwa w ro zu -
mie niu art. 42 § 2 k.k.

Po nad to pro ku ra to rzy zo sta li zo bo wi¹ za ni do wy stê po wa nia wo bec spraw ców
prze stêp stw kwa li fi ko wa nych z art. 178 k.k. i 178a k.k. z wnio s ka mi o po da wa nie wy -
ro ków ska zu j¹ cych do pu b li cz nej wia do mo œci ³¹ cz nie z opu b li ko wa niem na zwi s ka
ska za ne go, a w przy pad ku up rze d niej ka ral no œci za te go ro dza ju czyn – ró w nie¿ je go
wi ze run ku.

W tej sy tu a cji wy da je siê, ¿e po stu lat za o strze nia obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi -
sów re gu lu j¹ cych od po wie dzial noœæ za prze stêp stwa i wy kro cze nia prze ciw ko bez pie -
cze ñ stwu w ko mu ni ka cji nie wy da je siê za sa d ny.

W Ko dek sie po stê po wa nia kar ne go nie ma szcze gól ne go try bu po stê po wa nia
w spra wach o prze stêp stwa po pe³ nio ne przez nie trze Ÿ wych kie row ców. Po nie wa¿ s¹ to
je d nak spra wy za kwa li fi ko wa ne przez usta wo daw cê do ka te go rii spraw o mniej szym
stop niu skom pli ko wa nia, to w wiê k szo œci s¹ one pro wa dzo ne w try bie up ro sz czo nym
i jest mo ¿ li woœæ za sto so wa nia w nich wszy s t kich in sty tu cji Ko dek su po stê po wa nia
kar ne go, któ re ma j¹ na ce lu wy da nie wy ro ku, w kró t kim cza sie, bez po no sze nia do dat -
ko wych ko sz tów, tj:

— wnio sek pro ku ra to ra o ska za nie bez prze pro wa dze nia roz pra wy (art. 335 k.p.k.),
— wnio sek o do bro wol ne pod da nie siê ka rze (art. 387 k.p.k.),
— po stê po wa nie na ka zo we (art. 500 i na stê p ne k.p.k.),
— po stê po wa nie przy spie szo ne (art. 517 i na stê p ne k.p.k.).
Po do b nie jest w sto sun ku do osób do pu sz cza j¹ cych siê wy kro cze nia po le ga j¹ ce go

na pro wa dze niu po jaz du w sta nie po u¿y ciu al ko ho lu (art. 87 § 1 k.w.).
W tej sy tu a cji nic wy da je siê za sa d ny do roz wa ¿e nia wnio sek su ge ru j¹ cy wy móg

wpro wa dze nia w prak ty ce do dat ko wych up ro sz czeñ pro ce du ral nych.
Zgo d nie z Ko dek sem po stê po wa nia kar ne go po wsze ch ny obo wi¹ zek do nie sie nia

o po pe³ nio nym prze stêp stwie ma co do za sa dy cha rak ter spo ³e cz ny (art. 304 § 1 k.p.k.). 
Pra w ny obo wi¹ zek jest zwi¹ za ny b¹dŸ z naj ciê ¿ szy mi ka te go ria mi prze stêp stw, ta ki mi
jak prze stêp stwa prze ciw ko po ko jo wi, lu dz ko œci oraz prze stêp stwa wo jen ne, prze stêp -
stwa prze ciw ko Rze czy po spo li tej Pol skiej, czy zbro d nie za bój stwa (art. 240 § 1 k.k.)
b¹dŸ z pe³ nio n¹ fun k cj¹ przez oso bê za wia da mia j¹ c¹ (304 § 2 i 231 k.k.).

Prze stêp stwa, któ rych do ty czy oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra, choæ po wa¿ ne, zna cz -
nie od sta j¹ od ka te go rii naj ciê¿ szych prze stêpstw, co do któ rych is t nie je obo wi¹ zek do -
nie sie nia, a co za tym idzie zmia na prze pi sów na ru sza ³a by spój n¹ kon cep cjê
usta wo daw cy.

Roz sze rze nie te go ka ta lo gu nie wy da je siê za tem sku te cz nym spo so bem eli mi na cji
pro ble mu po ru szo ne go w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra.

Ko deks kar ny prze wi du je ka ral noœæ nie tyl ko spraw ców, ale roz sze rza ka ral no œci
czy nu ta k ¿e na oso by, któ re u³at wi ³y po pe³ nie nie prze stêp stwa (np. udo stêp ni ³y po jazd
nie trze Ÿ we mu kie row cy w ce lu kie ro wa nia nim (art. 18 § 2 i 3 k.k.), co ma swo je zna cze -
nie dla zmniej sze nia to le ran cji wo bec przy zwo le nia na pro wa dze nie po jaz dów w sta nie
nie trze Ÿ wo œci.
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Zgo d nie z da ny mi sta ty sty cz ny mi do ty cz¹ cy mi ska zañ za prze stêp stwa ko mu ni ka -
cyj ne spo wo do wa ne pod wp³y wem al ko ho lu lub œrod ka odu rza j¹ ce go, w gru d niu 2000 r. 
w zwi¹z ku z no we li za cj¹ Ko dek su kar ne go, ska za no pra wo moc nie 4 oso by z art. 178a
§ 1 k.k.

Od ro ku 2001 li cz ba pra wo moc nie ska za nych za pro wa dze nie po jaz du me cha ni cz -
ne go pod wp³y wem al ko ho lu lub œrod ka odu rza j¹ ce go sy s te ma ty cz nie ro s ³a: z 41 905
w 2001 r do 73 175 w 2005 r., na to miast w 2006 r. wy no si ³a 68 657.

Da ne o pra wo moc nych orze cze niach w 2007 r. bê d¹ do pie ro w sier p niu 2008 r.
Naj wiê k sza dy na mi ka ska zañ za ten czyn by ³a przy orze cze niach ka ry ogra ni cze nia

wol no œci: z 4 030 w 2001 r. do 9 413 w 2005 r. i 7 288 w 2006 r. Na grzy w nê sa mo is t n¹
ska za no w 2001 r. 17 645 osób, zaœ w 2006 r. 23 906, tj. od po wie d nio: od 42,1% w 2001 r. 
do 34,8% w 2006 r.

Na ka rê po zba wie nia wol no œci w ro ku 2001 ska za no 20 213 osób, zaœ w 2006 r.
37338. tj. od po wie d nio 48,2% w 2001 r do 54,4% w 2006 r.

Za kaz pro wa dze nia po jaz dów me cha ni cz nych w try bie art. 42 §1 i 2 kk1 w ro ku
2001 orze czo no ³¹ cz nie wo bec 37 632 osób, zaœ w ro ku 2006 wo bec 64 492.

Za u wa ¿yæ na le ¿y, ¿e zna cz na jest li cz ba ska zañ z art. 178 k.k., któ ry mó wi o ucie cz -
ce z miej sca zda rze nia, w sy tu a cji pro wa dze nia po jaz du me cha ni cz ne go w sta nie nie -
trze Ÿ wo œci i spo wo do wa nie wy mie nio nych w dys po zy cji te go prze pi su prze stêp stw:
w 2001 r. by ³o 1 257 ska zañ i na stê po wa³ wzrost tej li cz by do wy so ko œci w 2005 r do
2 199 i spa dek w 2006 r. do 1 662. Przy tym czy nie ka rê po zba wie nia wol no œci orze ka -
no w ok. 98%.

Po wy ¿ ej wska za no wy ³¹ cz nie orze cze nia wo bec kie row ców (tj. pro wa dz¹ cych po jazd 
me cha ni cz ny), acz kol wiek nie wy ró¿ nia siê ich spo œ ród ro dza jów ru chu, na to miast
zde cy do wa nie wiê k sz¹ li cz bê ska zañ ni¿ wy mie nio ne wy ¿ ej i o zde cy do wa nie wiê k szej
dy na mi ce stwier dza siê za prze stêp stwo „pro wa dze nia... in ne go po jaz du ni¿ okre œ lo ny
w §1”.

W 2001 r. za czy ny z art. 178a § 2 k.k. ska za no ³¹ cz nie 33 718 osób, w tym: na ka rê
ogra ni cze nia wol no œci 8 377, na sa mo is t n¹ grzy w nê 14 855, na to miast na ka rê po zba -
wie nia wol no œci 10 476. W ro ku 2006 ska za no ³¹ cz nie ju¿ 76 460 osób, w tym: na ka rê
ogra ni cze nia wol no œci 24 240, na sa mo is t n¹ grzy w nê 24 369, na to miast na ka rê po -
zba wie nia wol no œci 27 640.

Od no œ nie pra wo moc nych roz strzy g niêæ w spra wach o wy kro cze nia da ne od nie sio -
ne s¹ do su my liczb z 2001 ro ku: do dnia 16 pa Ÿ dzier ni ka 2001 ro ku orze ka ³y ko le gia
ds. wy kro czeñ, a od dnia 17 pa Ÿ dzier ni ka te go¿ ro ku – s¹ dy.

Ana lo gi cz nie, jak w sy tu a cji, gdy opi sy wa no prze stêp stwa, tak i w wy pad ku wy kro -
czeñ kie row c¹ jest oso ba pro wa dz¹ ca po jazd me cha ni cz ny, tj. omó wio ne zo sta n¹ orze -
cze nia dot. art. 87 §1 k.w., oraz orze cze nia do ty cz¹ ce pro wa dze nia in nych po jaz dów
w sta nie po u¿y ciu al ko ho lu (...) lub spo wo do wa nie za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa w ru -
chu dro go wym (art. 86 §2 k.w.).

Li cz ba orze czeñ za wy kro cze nia z art. 87 §1 k.w. w 2001 r. wy no si ³a 25 701, w 2002 r.
wy no si ³a 12 628, w 2006 r. wy no si ³a 16 859.

Li cz ba orze czeñ za wy kro cze nia in nych osób bê d¹ cych pod wp³y wem al ko ho lu po -
wo du j¹ cych za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa w ru chu dro go wym tj. z art. 86 §2 k.w. wy no si -
³a w 2001 r. 10 738, w ro ku 2002 wy no si ³a 8 507, w ro ku 2006 wy no si ³a 8 849.

£¹ cz na li cz ba orze czeñ wo bec kie row ców pro wa dz¹ cych po jaz dy me cha ni cz ne pod
wp³y wem al ko ho lu lub œrod ka odu rza j¹ ce go wy no si ³a:
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Lata

Orze cze nia wo bec kie row ców

pro wa dz¹ cych po jaz dy me cha ni cz ne pod

wp³y wem al ko ho lu

lub œrod ka odu rza j¹ ce go

Orze cze nia wo bec osób in nych

bê d¹ cych pod wp³y wem al ko ho lu 

lub œrod ka odu rza j¹ ce go

po wo du j¹ cych
za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa

w ru chu dro go wym, l¹ do wym
i po wie trz nym

Orze cze -
nia wo bec 

osób
powoduj¹

cych
zagro¿enie 
bezpieczeñ-

stwa
w ruchu

drogowym

£¹cznie
(rubr.
4+8+9)

art. 87
§1 kw

art. 178
kk

art.178a 
§l kk

ra zem
(r.l do 3)

art. 86
§2 kw

art. 87
§2 kw

art.178a
§2kk

ra zem
(r.5 do 7)

86 §1 kw

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2001 25 701 1 257 41 905 68 863 10 738 13 934 33 718 58 390 58 480 185 733

2002 12 628 1 897 62 362 76 887 8 507 5 147 52 256 65 910 40 884 183 681

2003 13 837 1 899 64 860 80 596 10 826 5 910 65 050 81 786 52 543 214 925

2004 13 673 2 159 71 762 87 594 9 858 5 579 74 456 89 893 49 325 226 812

2005 15 264 2 199 73 175 90 638 9 893 6 524 79 985 96 402 45 134 232 174

2006 16 859 1 662 68 657 87 178 8 849 8 791 76 460 94 100 45 828 227 106

Ra zem 97 962 11073 382 721 491 756 58 671 45 885 381 925 486 481 292 194 1 270 431

W ci¹ gu sze œciu lat od zmia ny prze pi sów ska za no i uka ra no ³¹ cz nie spraw ców:
491 756 kie row ców bê d¹ cych pod wp³y wem al ko ho lu, in nych osób bê d¹ cych pod wp³y -
wem al ko ho lu 486 481, a ³¹ cz nie po wo du j¹ cych za gro ¿e nie bez pie czeñ stwa w ru chu
dro go wym (l¹ do wym, po wie trznym) 1 270 431 osób.

Z da nych otrzy ma nych z Po li cyj ne go sy s te mu „Te mi da” dot. za koñ czo nych po stê -
po wañ przy go to waw czych we d³ug cza su trwa nia po stê po wañ dot. prze stêpstw dro go -
wych w la tach 2004–2007 wy ni ka, ¿e w 2004 r. ³¹ cz nie za koñ czo no 194 798
po stê po wañ, w tym:
w ter mi nie do 1 mie si¹ ca 93 783,
w ter mi nie do 3 mie siê cy 17 887,
w ter mi nie do 6 mie siê cy 8 349,
w ter mi nie do 1 ro ku 787.

W ro ku 2005 ³¹ cz nie za ko ñ czo no 211 653 po stê po wa nia, w tym:
w ter mi nie do 1 mie si¹ ca 96 273,
w ter mi nie do 3 mie siê cy 19 906,
w ter mi nie do 6 mie siê cy 9 767,
w ter mi nie do 1 ro ku 852.

W 2006 r. za ko ñ czo no ³¹ cz nie 210 896 po stê po wañ, w tym:
w ter mi nie do 1 mie si¹ ca 97 486,
w ter mi nie do 3 mie siê cy 19 710,
w ter mi nie do 6 mie siê cy 10 356,
w ter mi nie do 1 ro ku 905.

W ro ku 2007 za ko ñ czo no ³¹ cz nie 193 802 po stê po wañ, w tym:
w ter mi nie do 1 mie si¹ ca 63 321,
w ter mi nie do 3 mie siê cy 17 108,
w ter mi nie do 6 mie siê cy 11 445,
w ter mi nie do 1 ro ku 1 199.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Ja cek Cza ja
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Gó rec kie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Mo je oœ wiad cze nie do ty czy sta nu przy go to wañ rz¹ du RP do in we sty cji

wy ko na nia ka na ³u ¿e g lo w ne go przez Mie rze jê Wiœ la n¹.
W 2007 r. zo sta ³o po wo ³a ne kon sor cjum, któ re go pier wszym za da niem

by ³o przy go to wa nie stu dium wy ko nal no œci pro jek tu in we sty cyj ne go „Bu do -
wa ka na ³u ¿eg lu go we go przez Mie rze jê Wiœ la n¹”. W je go sk³ad we szli miê dzy 
in ny mi mar sza ³ek wo je wó dz twa war miñ sko -ma zur skie go, pre zy dent El -
bl¹ ga, wo je wo do wie war miñ sko -ma zur ski i po mor ski oraz Ko mu nal ny
Zwi¹ zek Gmin Nad za le wo wych. Tak sil ne poparcie dla prze ko pu ma zwi¹ zek 
z je go stra te gi cz nym zna cze niem dla roz wo ju nie tyl ko mia sta El bl¹ ga, ale tak -
¿e sie ci wo dnych dróg œród l¹ do wych i mor skich w re jo nie ¯u ³aw.

Cz³on ko wie kon sor cjum og ³o si li w³a œ nie, ¿e go to wy jest ju¿ do ku ment
okre œ la j¹ cy pod sta wo we za ³o ¿e nia wy ko na nia prze ko pu przez Mie rze jê Wiœ -
la n¹. Kon sor cjum za re ko men do wa ³o na miej sce bu do wy ka na ³u oko li ce
Skow ro nek. Ka na³ ma mieæ d³u goœæ 1 ty si¹ ca 100 m, sze ro koœæ od 60 do
100 m na d³u go œci œlu zy oraz g³ê bo koœæ 5 m. W tej sze ro ko œci ujê te s¹ ju¿
skar py i za bez pie cze nia brze gów. Œlu za o d³u go œci 200 m z obu stron bê dzie
za my ka na wro ta mi. Nad ka na ³em na wro tach œluz zbu do wa ne zo sta n¹ dwa
ni s kie mo sty zwo dzo ne z dro ga mi do jaz do wy mi. Har mo no gram re a li za cji pro -
jek tu za k³a da, ¿e in we sty cja ma szan sê zo staæ zre a li zo wa na ju¿ do 2013 r.

Ale naj wa ¿ niej sze z pun k tu wi dze nia kra jo wej opi nii pu b li cz nej s¹ usta le -
nia za war te w stu dium wy ko nal no œci, do ty cz¹ ce od dzia ³y wa nia in we sty cji
na œro do wi s ko. Za ró w no Mie rze ja Wiœ la na, jak i Za lew Wiœ la ny s¹ ob jê te sie -
ci¹ przy ro d ni cz¹ Na tu ra 2000. Bu do wa ka na ³u mo ¿e byæ za li czo na do przed -
siê w ziêæ zna cz¹ co od dzia ³u j¹ cych na œro do wi s ko. Usta le nia ra por tu
wska zu j¹ je d nak, ¿e in we sty cja do ty cz¹ ca prze ko pu nie bê dzie mia ³a zna cz -
ne go ujem ne go wp³y wu na œro do wi s ko ze wzglê du na ogra ni czo ny ob szar od -
dzia ³y wa nia prze strzen ne go. In we sty cja zlo ka li zo wa na jest bo wiem na
prze strze ni 16,5 ha, co sta no wi 0,37% po wie rzch ni Par ku Kra jo b ra zo we go
Mie rze ja Wiœ la na.

W zwi¹z ku z po zy ty w ny mi wy ni ka mi prze pro wa dzo ne go stu dium wy ko -
nal no œci pro jek tu „Bu do wa ka na ³u ¿e g lu go we go przez Mie rze jê Wiœ la n¹” pro -
szê pa na mi ni stra o in for ma cjê, ja kie jest ofi cjal ne sta no wi s ko rz¹ du
w spra wie wy ko na nia prze ko pu. Ja kie œrod ki fi nan so we zo sta n¹ za pla no -
wa ne w bu d¿ e cie na wy ko na nie in we sty cji? Kon sor cjum sza cu je war toœæ in -
we sty cji na oko ³o 310 mi lio nów z³ przy ce nach sta ³ych.

Z po wa ¿a niem
Ry szard Gó rec ki

OdpowiedŸ

War sza wa, 6 czer w ca 2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na se na to ra Ry szar da Gó rec kie go z³o ¿o nym pod czas

12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 ro ku do ty cz¹ ce go pla nów bu do wy ka -
na ³u ¿e g lu go we go przez Mie rze jê Wiœ la n¹, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.
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W dniu 21 ma ja 2007 r. w Gdy ni zo sta ³o za wi¹ za ne Kon sor cjum w sk³a dzie: Urz¹d
Mor ski w Gdy ni, Wo je wo da Po mor ski, Wo je wo da Warmiñsko-Ma zur ski, Gmi na Mia sta 
El bl¹g, Za rz¹d Por tu Mor skie go El bl¹g Sp. z o.o., Gmi na Sztu to wo, Ko mu nal ny
Zwi¹ zek Gmin Nad za le wo wych. Ce lem po wo ³a nia kon sor cjum jest przy go to wa nie i re a -
li za cja pro jek tu bu do wy Ka na ³u ̄ eg lu go we go przez Mie rze jê Wiœ la n¹. Li de rem Kon sor -
cjum jest Urz¹d Mor ski w Gdy ni. W za war tej umo wie stro ny Kon sor cjum wy ra zi ³y wo lê
wspó³ pra cy oraz de kla ra cjê wspie ra nia wszel kich dzia ³añ na rzecz przed siê w ziê cia oraz 
two rze nia lob bin gu, zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem, na rzecz pro jek tu bu do wy Ka -
na ³u ¯eg lu go we go przez Mie rze jê Wiœ la n¹ na fo rum gmin, po wia tów, wo je wództw po -
mor skie go i war miñ sko-ma zur skie go, Rz¹ du Rze czy po spo li tej Pol skiej i Ko mi sji
Eu ro pej skiej.

W dniu 6 ma ja 2008 r. w sie dzi bie Urzê du Mor skie go w Gdy ni od by ³o siê spo t ka nie,
na któ rym do ko na no przy jê cia Stu dium Wy ko nal no œci In we sty cji „Bu do wa Ka na ³u
¯eg lu go we go przez Mie rze jê Wiœ la n¹” ja ko wy ko na ne go zgo d nie ze zle ce niem.

Ce lem Stu dium by ³o prze pro wa dze nie ba dañ i ana liz w za kre sie mo ¿ li wo œci i ce lo -
wo œci zbu do wa nia w pol skiej czê œci Mie rzei Wiœ la nej Ka na ³u ¯eg lu go we go, ja ko miê -
dzy na ro do wej dro gi wo d nej, ³¹ cz¹ cej Mo rze Ba³ tyc kie z Por tem Mor skim w El bl¹ gu oraz 
z po zo sta ³y mi por ta mi nad Za le wem Wiœ la nym. W ra mach Stu dium do ko na no ana liz,
któ rych ce lem by ³o uza sa d nie nie ce lo wo œci re a li za cji pro jek tu w za kre sie m.in. wp³y wu 
pla no wa ne go Ka na ³u ¯eg lu go we go na oto cze nie, a ta k ¿e ko rzy œci eko no mi cz ne oraz
spo³ecz no-eko no micz ne, ja kie bê d¹ uzy s ka ne w wy ni ku je go re a li za cji.

Z prze pro wa dzo nej w ra mach Stu dium ana li zy od dzia ³y wa nia in we sty cji na œro do -
wis ko oraz od po wie d nich ustaw wy ni ka, ¿e pro jek to wa ny Ka na³ ¯eg lu go wy przez Mie -
rze jê Wiœ la n¹ na le ¿y do przed siêw ziêæ mo g¹ cych zna cz¹ co wp³y waæ na œro do wis ko.
Do dat ko wo ze wzglê du na mo¿ li we i bar dzo praw do po dob ne od dzia ³y wa nie przed -
siêwziê cia na ob sza ry wy ma ga j¹ ce spe c jal nej ochro ny, w tym ob sza ry sie ci NA TU RA
2000 Urz¹d Mor ski w Gdy ni uz na³ za ko nie cz ne wy ko na nie Ra por tu o od dzia ³y wa niu
na œro do wis ko. Ra port zo sta nie op ra co wa ny do koñ ca 2008 ro ku.

Je d no cze œ nie pra g nê pod kre œ liæ, ¿e przy jê ta w dniu 13 li s to pa da 2007 r. przez Ra dê 
Mi ni strów uchwa ³a usta na wia j¹ ca Pro gram Wie lo let ni na la ta 2008–2013 pod na zw¹
„Bu do wa dro gi wo d nej ³¹ cz¹ cej Za lew Wiœ la ny z Za to k¹ Gda ñ sk¹”, prze wi du je fi nan -
so wa nie bu do wy ka na ³u ¿e g lu go we go ze œrod ków bu d¿ e tu pa ñ stwa w kwo cie 417 200
tys. z³. W ro ku 2008 prze wi dzia no œrod ki w kwo cie 10 000 tys. z³ z prze zna cze niem na
wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wej oraz op ra co wa nia prze d in we sty cyj ne.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e ze wzglê du na mo ¿ li woœæ od dzia ³y wa nia na
ob sza ry ob jê te pro gra mem NA TU RA 2000 de cy z jê o ewen tu al nej re a li za cji in we sty cji
Ra da Mi ni strów bê dzie mog ³a pod j¹æ po otrzy ma niu wy ni ków przy go to wy wa ne go ra -
por tu od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym w chwi li obe c nej Mi ni ster stwo In fra struk tu ry ocze ku je na
wy ni ki Ra por tu o od dzia ³y wa niu na œro do wi s ko.

Z wy ra za mi sza cun ku
z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Anna Wypych-Namiotko
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz senatora Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 19 lu te go 2008 r. oraz od po wie dzi udzie lo -

nej przez pa na Sta ni s³a wa Ko mo row skie go, pod se kre ta rza sta nu w MON,
chcie li by œ my za daæ py ta nie, dla cze go w za ³¹ czo nym pli ku do ku men tów nie
otrzy ma liœ my ¿a d ne go do ku men tu Ÿród ³o we go po twier dza j¹ ce go fakt in ter -
no wa nia w li s to pa dzie 1982 r. dzia ³a czy NSZZ „So li dar noœæ” przez LWP we
wspó³ pra cy z SB. Prze s³a ne kse ro ko pie kar to tek (wy kaz imien ny) miê dzy in -
ny mi „kom pa nii po lo wych” w Che³ mie i Czer wo nym Bo rze w ¿a den spo sób
nie wska zu j¹, aby w tych je d no st kach sto so wa no ja kie kol wiek for my re pre sji 
i prze œla do wa nia umie sz czo nych w nich re zer wi stów. Pro si my Pa na Mi ni stra
o po da nie po wo du, dla cze go otrzy ma liœ my tyl ko nie któ re do ku men ty, a in ne,
jak na przy k³ad za rz¹ dze nie sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP Nr 0141/Mob
z dnia 26 pa Ÿ dzier ni ka 1982 r., nie zo sta ³y nam prze ka za ne. Ze Ÿró de³ IPN
wie my, ¿e is t nie j¹ do ku men ty po twier dza j¹ ce szcze gól ny tryb po wo ³y wa nia
re zer wi stów i po bo ro wych do tak zwa nych „kom pa nii po lo wych” w li s to pa -
dzie 1982 r.

Na spo t ka niu z se na to ra mi w dniu 23 kwiet nia bie ¿¹ ce go ro ku pod czas
dzie si¹ te go po sie dze nia Se na tu RP pan Ja nusz Kur ty ka po in for mo wa³, ¿e do -
ku men ty Ÿród ³o we do ty cz¹ ce po wo ³y wa nia na æwi cze nia woj sko we tak zwa -
nych „kom pa nii po lo wych” znaj du j¹ siê w Cen tral nym Ar chi wum
Woj sko wym i Ar chi wum Wojsk L¹ do wych w To ru niu. Po sia da my in for ma cje,
¿e is t nie j¹ do ku men ty po twier dza j¹ ce szcze gól ny cha rak ter przed mio to wych
æwi czeñ.

Zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra o udo stêp nie nie cz³on kom Sto wa rzy sze -
nia Osób In ter no wa nych „Che³ mnia cy 1982 r.” (w re je stra cji) do ku men tów
uja w nia j¹ cych szcze gól ny tryb „szko le nia” oraz „wy cho wa nia” po bo ro wych
i re zer wi stów w obo zach in ter no wa nia zor ga ni zo wa nych przez do wó dz two
LWP. Z re la cji osób wcie lo nych do „kom pa nii po lo wych” wie my, ¿e ofi ce ro wie
WSW pro wa dzi li sy s te ma ty cz ne ak cje prze s³u chañ, ob ser wa cji i za stra sza -
nia umie sz czo nych w obo zach re zer wi stów.

Pro si my Pa na Mi ni stra o przy spie sze nie ba dañ pro wa dzo nych przez Cen -
tral ne Ar chi wum Woj sko we. Od 1989 r. mi nê ³o dzie wiêt na œcie lat, a my ci¹g le 
nie wie le wie my o tak zwa nych „kom pa niach po lo wych”, zaœ oso by tam re pre -
sjo no wa ne nie otrzy ma ³y na wet pra wa do uz na nia tej re pre sji za for mê in ter -
no wa nia przez w³a dze PRL.

Li czy my na pa na po moc.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Grub ski
Krzy sz tof Kwiat kow ski
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OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.05

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa nów Se na to rów Ma cie ja Grub skie go

i Krzy sz to fa Kwiat kow skie go pod czas 12. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej 
w dniu 15 ma ja 2008 r. (BPS/DSK-043-485/08), do ty cz¹ ce do ku men ta cji w spra wie
or ga ni zo wa nych w sta nie wo jen nym „kom pa nii po lo wych”, up rzej mie pro szê o przy jê -
cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

W kwiet niu 2006 r., w wy ni ku dzia ³al no œci Ze spo ³u do Spraw Prze gl¹ du Ma te ria ³ów 
Ar chi wal nych, po wo ³a ne go de cy z j¹ Nr 386/MON Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia
29 li s to pa da 2005 r., Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we oraz ar chi wa Ro dza jów Si³ Zbroj -
nych Rze czy po spo li tej Pol skiej prze ka za ³y do In sty tu tu Pa miê ci Na ro do wej ca ³oœæ ma -
te ria ³ów ar chi wal nych do ty cz¹ cych sta nu wo jen ne go (³¹ cz nie 2046 j.a.). Do In sty tu tu
Pa miê ci Na ro do wej tra fi ³y ró w nie¿ do ku men ty Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go,
ob ra zu j¹ ce or ga ni za cjê i fun k cjo no wa nie tzw. kom pa nii po lo wych, prze cho wy wa ne do -
t¹d w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym, w tym za rz¹ dze nie Sze fa Szta bu Ge ne ral ne go
Woj ska Pol skie go Nr 0141/Mob z dnia 26 pa Ÿ dzier ni ka 1982 r.

Z in for ma cji Ar chi wum Wojsk L¹ do wych wy ni ka, ¿e pra co w ni cy In sty tu tu Pa miê ci
Na ro do wej do ko na li prze gl¹ du spi sów akt zgro ma dzo nych w tym Ar chi wum i wy ty po -
wa li do ku men ty, któ re by ³y w za kre sie za in te re so wa nia In sty tu tu. Z Ar chi wum Wojsk
L¹ do wych prze ka za no w for mie u¿y cze nia ak ta pro ku ra tur i s¹ dów oraz je d no stek Kor -
pu su Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go i Wojsk Ob ro ny We w nê trz nej oraz ak ta Uk ³a du
War szaw skie go.

W œwie t le po wy ¿ sze go, przy wo ³a na przez Pa nów Se na to rów Ma cie ja Grub skie go
i Krzy sz to fa Kwiat kow skie go in for ma cja Pre ze sa In sty tu tu Pa miê ci Na ro do wej, Pa na
Ja nu sza Kur ty ki, jest nie œcis ³a. Po za ko ñ cze niu prac Ze spo ³u do Spraw Prze gl¹ du Ma -
te ria ³ów Ar chi wal nych, do ku men ty znaj du j¹ ce siê do tych czas w Cen tral nym Ar chi -
wum Woj sko wym, na pod sta wie Spi su akt nr IPN BU 1405 z dnia 12 kwiet nia 2006 r.,
prze ka za ne zo sta ³y, w try bie okre œ lo nym wspo mnia n¹ de cy z j¹ Nr 386/MON Mi ni stra
Ob ro ny Na ro do wej, do In sty tu tu Pa miê ci Na ro do wej i tam na le ¿y szu kaæ kon kret nych
do ku men tów in te re su j¹ cych Pa nów Se na to rów w zwi¹z ku z re je stra cj¹ Sto wa rzy sze nia 
Osób In ter no wa nych „Che³ mnia cy 1982”.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e uz na je Pan
Mar sza ³ek za wy star cza j¹ ce i wy ra ¿am go to woœæ ar chi wów woj sko wych do pod jê cia no -
wych po szu ki wañ, po otrzy ma niu bar dziej pre cy zyj nych da nych.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a niem
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go
oraz senatora Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zgo d nie z de cyz j¹ nr 97/Org./PS mi ni stra ob ro ny na ro do wej z dnia

27 gru dnia 2007 r. w spra wie zmian dys lo ka cji nie któ rych je dno stek or ga ni za -
cyj nych w Gar ni zo nie £ódŸ i w Gar ni zo nie Zgierz, szef In spek to ra tu Wspar cia
Si³ Zbroj nych prze jmu je w u¿y t ko wa nie Cen trum Szko le nia Woj sko wych
S³u¿b Me dy cz nych w ter mi nie do dnia 30 czer wca 2008 r. zwol nio ne obie k ty
w kom plek sie woj sko wym nr 8156 przy ul. 6 Sier pnia w £o dzi.

Mi ni mal ne woj sko we wy ma ga nia or ga ni za cyj no -u¿y t ko we dla za da nia
in we sty cyj no -re mon to we go, ma j¹ ce go na ce lu ad ap ta cjê in fra struk tu ry ko -
sza ro wej do po trzeb ad mi ni stra cyj no -szko le nio wych Cen trum Szko le nia Woj -
sko wych S³u¿b Me dy cz nych, zo sta ³y przed sta wio ne na rok pla no wy 2009
z sza cun ko w¹ war to œci¹ za da nia 54 270 000 z³.

In spek to rat Woj sko wej S³u¿ by Zdro wia na eta pie pla no wa nia rze czo we go
na 2009 r. w za kre sie in we sty cji bu dow la nych i re mon tów nie ru cho mo œci prze -
s³a³ do za rz¹ du Pla no wa nia Rze czo we go – P.-8 SG WP ze sta wie nie kwot zbior -
czych w za kre sie re mon tów nie ru cho mo œci z prze zna cze niem dla Cen trum
Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me dy cz nych w £o dzi w wy so ko œci 400 000 z³.

Po nad to, w ce lu utrzy ma nia od po wie d nie go sta nu sa ni tar no -hi gie ni cz ne -
go w prze j mo wa nych bu dyn kach kom plek su nr 8156, prze wi du je siê zwiê k -
sze nie dla Woj sko wej Ad mi ni stra cji Ko szar £ódŸ ilo œci œrod ków fi nan so wych
na re mon ty bu dyn ków w tym kom plek sie w 2008 r.

Pod su mo wu j¹c, zwra cam siê z py ta niem do Pa na Mi ni stra: czy w bu d¿ e -
cie na rok 2009 na wy mie nio n¹ in we sty cjê i re mon ty zo sta n¹ prze ka za ne
œrod ki w wy so ko œci do kwo ty sza cun ko wej za da nia, to jest 54 270 000 z³?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Grub ski
Krzy sz tof Kwiat kow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.05

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go

i Pa na Se na to ra Krzy sz to fa Kwiat kow skie go pod czas 12. po sie dze nia Se na tu Rze czy po -
spo li tej Pol skiej w dniu 15 ma ja 2008 r. (BPS/DSK-043-485/08), do ty cz¹ ce po twier -
dze nia wy so ko œci kwot prze zna czo nych na re mon ty i in we sty cje zwi¹ za ne z ad ap ta cj¹
obie k tów w kom plek sie woj sko wym Nr 8156 w £o dzi, przy ul. 6 Sier p nia, dla Cen trum
Szko le nia Woj sko wych S³u¿b Me dy cz nych (CSWSM), up rzej mie pro szê o przy jê cie na -
stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

£¹ cz ne po trze by fi nan so we na re a li za cjê za dañ in we sty cyj nych i re mon to wych
CSWSM w kom plek sie woj sko wym Nr 8156, oce nia siê na kwo tê ok. 54,7 mln z³, z cze -
go do Za rz¹ du Pla no wa nia Rze czo we go – P8 –zg³o szo no w mar cu 2008 r. sie dem za mie -
rzeñ in we sty cyj nych o ogól nej war to œci sza cun ko wej wy no sz¹ cej 37 180,0 tys. z³.
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Po wy ¿ sze za da nia po ja wia j¹ siê ja ko no we i nie by ³y wcze œ niej wpro wa dzo ne do
„Pla nu in we sty cji bu dow la nych Si³ Zbroj nych RP oraz za mie rzeñ in we sty cyj nych re a li -
zo wa nych w ra mach NSIP w la tach 2007–2012”.

Na le ¿y do daæ, ¿e co ro cz nie na in we sty cje in fra struk tu ry woj sko wej mo ¿ li we jest
w re sor cie ob ro ny na ro do wej wy dzie le nie je dy nie oko ³o 20% œrod ków prze wi dzia nych
na wy dat ki ma j¹t ko we. Na 2009 r. li mit w tym za kre sie wy star czy tyl ko na kon ty nu a cjê 
czê œci za dañ, z cze go prze wi du je siê wy dzie le nie kwo ty 86,6 mln z³ (tj. 8,7% na k³a dów
na in fra struk tu rê w Si ³ach Zbroj nych) w je d no st kach pod leg ³ych Sze fo wi In spek to ra tu
Woj sko wej S³u¿ by Zdro wia, za pe w nia j¹ cej w pe³ ni kon ty nu a cjê za mie rzeñ z 2008 r.

Z uwa gi na ko nie cz noœæ za bez pie cze nia w bu d¿e cie re sor tu ob ro ny na ro do wej zna cz -
nych na k³a dów fi nan so wych na re a li za cjê przed siêw ziêæ zwi¹ za nych z pro ce sem pro -
fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych, przed mio to we za mie rze nia, acz kol wiek uza sa dnio ne, nie
s¹ prze wi dzia ne do wpro wa dze nia do „Cen tral ne go pla nu in we sty cji bu dow la nych re -
sor tu ob ro ny na ro do wej na 2009 r.”.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, ¿e w dal szych pra cach pla ni sty cz nych nad
op ra co wa niem bu d¿e tu Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej oraz usta le niem za dañ na
2009 r., po szu ki wa ne bê d¹ mo¿ li wo œci fi nan so we do sto so wa nia obie k tów dla po trzeb
CSWSM. Po nad to, zg³o szo ne przez In spek to rat Woj sko wej S³u¿ by Zdro wia po trze by fi -
nan so we w kwo cie 400 tys. z³ na re a li za cj¹ za dañ re mon to wych w obie k tach CSWSM,
bê d¹ roz pa trzo ne na eta pie two rze nia pro jek tu „Cen tral ne go pla nu re mon tów nie ru -
cho mo œci re sor tu ob ro ny na ro do wej na 2009 r.”.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia, po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e uz na je Pan
Mar sza ³ek za wy star cza j¹ ce.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a niem
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W moim oœ wiad cze niu zwra cam uwa gê na spo sób ka ra nia nie trze Ÿ wych

kie row ców.
Jak wie my, pro wa dz¹ cy w sta nie po spo ¿y ciu al ko ho lu s¹ ogrom nym za -

gro ¿e niem na dro gach, skut kiem naj tra gi cz niej szym jest czê sto œmie ræ in nych 
ucze st ni ków ru chu dro go we go, bez bron nych wo bec ta kie go pro ce de ru. Co ty -
dzieñ w me diach po da wa na jest li cz ba za trzy ma nych pi ja nych kie row ców.
Za u wa ¿y ³em, ¿e os cy lu je ona wo kó³ tej sa mej war to œci i s¹ dzê, ¿e in for ma cja
ta ka nie od dzia ³u je ju¿ na œwia do moœæ kie row ców nad u ¿y wa j¹ cych al ko ho -
lu. Ka ry za trzy ma nia up ra w nieñ nie trze Ÿ wym kie row com nie s¹ wy mie rza ne
w mak sy mal nych war to œciach, a wie lu po zba wio nych pra wa jaz dy na dal po -
ru sza siê po jaz da mi. Ten œro dek za po bie gaw czy ta k ¿e nie od no si za k³a d a ne -
go ce lu. Na dal s¹ oni ano ni mo wi wœ ród s¹ sia dów i zna jo mych. Nie je s te œ my,
ja ko spo ³e cze ñ stwo oby wa tel skie, wy po sa ¿e ni w nie zbê d n¹ wie dzê, by móc
za re a go waæ na re cy dy wê.

Uwa ¿am, ¿e na le ¿y roz po cz¹æ zma so wa n¹ ak cjê prze ciw „mor der com
uz bro jo nym w pro mi le”.

Je d n¹ z ta kich mo ¿ li wo œci, na któ r¹ pra g nê zwró ciæ uwa gê Pa na Mi ni -
stra, jest wpro wa dze nie w ¿y cie ob li ga to ryj ne go obo wi¹z ku uja w nia nia da -
nych i wi ze run ku za trzy ma nych kie row ców, pro wa dz¹ cych po jazd na tak
zwa nym „po d wój nym ga zie”. Pra wo da je ta k¹ mo ¿ li woœæ, je d na k ¿e s¹ dy nie -
zbyt czê sto z niej ko rzy sta j¹. Su ge ru jê, aby umie sz czaæ w lo kal nych ga ze tach 
spe c jal ne do dat ki z in for ma cja mi o ta kich oso bach. Spo ³e cze ñ stwo po zna ³o by 
wów czas tych, któ rzy nio s¹ za gro ¿e nie i œmie ræ na dro gach i mo g li by œ my,
w ra zie ko nie cz no œci, od po wie d nio re a go waæ.

Mam na dzie jê, ¿e Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci chce bro niæ po ten cjal ne
ofia ry, a nie kry mi na li stów, i za an ga ¿u je siê w spo sób zde cy do wa ny w dzia -
³a nia prze ciw ko pi ja nym kie row com.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ta de usz Gru sz ka

OdpowiedŸ

War sza wa, 19.06.2008 r.

Pan
Ta de usz Gru sz ka
Se na tor RP

Sza no w ny Pa nie Se na to rze,
od po wia da j¹c na Pa na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne w dniu 15 ma ja 2008 ro ku na 12. po -

sie dze niu Se na tu, któ re zo sta ³o prze s³a ne przy piœ mie z dnia 21 ma ja 2008 Mar sza³ ka
Se na tu, do ty cz¹ ce za gro ¿eñ w ru chu dro go wym ze stro ny nie trzeŸ wych kie row ców prag -
nê wy ra ziæ po dziê ko wa nie za za in te re so wa nie t¹ pro ble ma ty k¹.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e li cz ba osób pra wo moc nie ska za nych za prze -
stêp stwo pro wa dze nia po jaz du me cha ni cz ne go („kie row ca”) w sta nie nie trze Ÿ wo œci lub
po u¿y ciu œrod ka odu rza j¹ ce go (art. 178a § 1 Ko dek su Kar ne go) obe c nie spa da. W ro ku 
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2005 wy no si ³a ona 73 175 osób, a w ro ku 2006 – 68 657 osób. Da ne o pra wo moc nych
orze cze niach w ro ku 2007 (z uwa gi na pro ces me to do lo gi cz ny i te ch no lo gi cz ny) bê d¹
w sier p niu br.

Ta k ¿e li cz ba pra wo moc nych ska zañ z art. 178 Ko dek su Kar ne go, któ ry do ty czy
m.in. ucie cz ki z miej sca wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go, w sy tu a cji pro wa dze nia po jaz du
me cha ni cz ne go w sta nie nie trze Ÿ wo œci obe c nie spa da. W ro ku 2005 wy no si ³a ona
2 199 osób, a w ro ku 2006 – 1622 osób.

Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci nie gro ma dzi od rêb nych da nych do ty cz¹ cych wy -
mia ru orze ka ne go œrod ka kar ne go w po sta ci za ka zu pro wa dze nia po jaz dów (któ ry ma
cha rak ter ob li ga to ryj ny w przy pad ku ska za nia oso by ucze st ni cz¹ cej w ru chu za prze -
stêp stwo prze ciw ko bez pie cze ñ stwu w ko mu ni ka cji, je ¿e li by ³a w sta nie nie trze Ÿ wo œci). 
Ta k ¿e nie s¹ gro ma dzo ne od rêb ne da ne do ty cz¹ ce ilo œci osób nie sto su j¹ cych siê do
orze czo ne go wo bec nich za ka zu pro wa dze nia po jaz dów.

Po dzie la j¹c wy ra ¿o n¹ w oœ wiad cze niu tro s kê o bez pie cze ñ stwo na dro gach pra g nê
za u wa ¿yæ, ¿e obe c ny stan pra w ny po zwa la na orze cze nie przez s¹d œrod ka kar ne go
w po sta ci po da nia wy ro ku do pu b li cz nej wia do mo œci, o czym sta no wi prze pis art. 39
pkt 8 Ko dek su kar ne go. W przy pad ku prze stêp stw, któ rych do ty czy oœ wiad cze nie,
orze cze nie ta kie go œrod ka jest fa kul ta ty w ne, a pod sta w¹ pra w n¹ jest prze pis art. 50
Ko dek su kar ne go, któ ry sta no wi, ¿e „s¹d mo ¿e orzec po da nie wy ro ku do pu b li cz nej
wia do mo œci w okre œ lo ny spo sób, je ¿e li uz na to za ce lo we, w szcze gól no œci ze wzglê du
na spo ³e cz ne od dzia ³y wa nie ska za nia, o ile nie na ru sza to in te re su po krzyw dzo ne go”.
Spo sób wy ko na nia ta kie go orze cze nia re gu lu je prze pis art. 198 § 1 Ko dek su kar ne go
wy ko naw cze go, z któ re go m.in. wy ni ka, ¿e „w ra zie orze cze nia po da nia wy ro ku do pu b -
li cz nej wia do mo œci przez og ³o sze nie w cza so piœ mie, s¹d prze sy ³a od pis wy ro ku lub wy -
ci¹g z wy ro ku".

Treœæ po wo ³a nych wy ¿ ej prze pi sów nie da je pod sta wy do pub li ka cji wi ze run ku oso -
by ska za nej, gdy¿ sto so wa nie do prze pi su art. 413 Ko dek su po stê po wa nia kar ne go nie
jest on ele men tem wy ro ku, a tyl ko wy rok (lub je go wy ci¹g) mo¿ na po daæ do pub li cz nej
wia do mo œci. Nie mo¿ na zaœ orzec wo bec os kar ¿o ne go œrod ka kar ne go w za kre sie
nieprze wi dzia nym przez pra wo. Po do b ne za pa try wa nie pra w ne wy ra zi³ S¹d Naj wy ¿ szy
w wy ro ku z dnia 1 sier pnia 2007 ro ku w spra wie o sygn. IV KK 119/07, opub li ko wa -
nym w OSNKW z 2007 ro ku, nr 12, poz. 92.

In n¹ kwe sti¹ jest pu b li ka cja wi ze run ku na pod sta wie art. 13 ust. 2 usta wy z dnia
26 sty cz nia 1984 r. Pra wo pra so we (Dz. U. z 1984 ro ku, Nr 5, poz. 24. z póŸn. zm.). Prze -
pis ten okre œ la wa run ki ze zwo le nia na uja w nie nie wi ze run ku i jest on ad re so wa ny do
pra sy. Na je go pod sta wie s¹d mo ¿e wiêc ze zwo liæ na uja w nie nie przez pra sê wi ze run ku
ska za ne go, ale nie mo ¿e ni ko go zo bo wi¹ zaæ do ta kiej pu b li ka cji.

W przy pad ku orze cze nia œrod ka kar ne go w po sta ci po da nia wy ro ku do pub li cz nej
wia do mo œci s¹d sa mo dziel nie okreœ la for mê pub li ka cji. Mo ¿e to byæ og ³o sze nie w pra -
sie, w te le wiz ji, wy wie sze nie na tab li cy og ³o szeñ itp. Spo sób okreœ le nia pub li ka cji mu si
byæ do sta te cz nie spre cy zo wa ny, aby mo¿ na by ³o oce niæ pra wid ³o woœæ je go re a li za cji.
S¹d mo ¿e wiêc, o ile uz na to za ce lo we, np. oz na czyæ miej sce pub li ka cji i jej for mat.

Za sa da nie za wis ³o œci sê dziow skiej wy ³¹ cza od dzia ³y wa nie na pro ces orze ka nia
w kon kret nych ro dza jach spraw. Je dy ny mi w tym za kre sie s¹ in stru men ty kon tro li ju -
dy ka cyj nej w trak cie roz poz na wa nia œrod ków od wo ³aw czych sk³a da nych przez stro ny
po stê po wa nia, a wiêc le ¿¹ ce po za kom pe ten cja mi Mi ni stra Spra wied li wo œci.

Je ¿e li cho dzi o zmia ny le gis la cyj ne, to ka¿ do ra zo we wpro wa dza nie obo wi¹z ku za -
sto so wa nia okreœ lo ne go prze pi su pra wa kar ne go ma te rial ne go przez s¹d, jest obar czo -
ne du ¿ym ry zy kiem, gdy¿ os ³a bia za sa dni cz¹ ro lê in dy wi dua li za cji wy mia ru ka ry
pod czas jej okreœ la nia. Za sa da ta ma na ce lu za cho wa nie traf no œci re ak cji pra wno kar -
nej, któ ra po win na byæ adek wat na do kon kret nej sy tua cji. W przy pad ku zaœ umo¿ li -
wie nia (czy wrêcz na ka za nia) pub li ka cji wi ze run ku os kar ¿o ne go lub je go da nych
oso bo wych mog ³o by dojœæ do sy tua cji, gdy pub li ka cja ta ka za miast za wie raæ w so bie
el e ment pre wen cyj ny, by ³a by na da wa niem ska za nym, któ rzy te go ocze ku j¹, roz g³o su
w pe w nych œro do wis kach, nie mó wi¹c o trud no œciach te chni cz nych zwi¹ za nych z bra -
kiem ak tu al ne go wi ze run ku ska za ne go.
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War to ró w nie¿ zwró ciæ uwa gê, ¿e obe c ny stan pra w ny sta no wi krok na przód w za -
kre sie mo ¿ li wo œci po da wa nia wy ro ku do wia do mo œci pu b li cz nej, gdy¿ do ro ku 2000
Ko deks kar ny unie mo ¿ li wia³ orze cze nie ta kie go œrod ka kar ne go w przy pad ku ska za nia
za prze stêp stwa, bê d¹ ce przed mio tem oœ wiad cze nia.

Przy jê te roz wi¹ za nia nie uza sa d nia j¹ in i cjo wa nia prac le gi s la cyj nych zmie rza -
j¹ cych do zmia ny obo wi¹ zu j¹ cych w tym przed mio cie prze pi sów.

Na le ¿y ocze ki waæ, ¿e tak jak w wy pad ku sze re gu in nych, ta k ¿e po wa ¿ niej szych prze -
stêp stw, do tych cza so we œrod ki pra w ne sto so wa ne przez pa ñ stwo bê d¹ ade k wat ne.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Ja cek Cza ja
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Up rzej mie in for mu jê, ¿e bur mistrz gmi ny Ba bi most prze ka za³ mi pis mo
z in for ma cj¹, i¿ dnia 1 paŸ dzier ni ka 2008 r. wcho dzi w ¿y cie usta wa z dnia
7 wrzeœ nia 2007 r. o po mo cy oso bom up ra wnio nym do ali men tów, któ rej
art. 12 ust. 2 sta no wi, ¿e: „Do za ³at wia nia in dy wi dual nych spraw z za kre su
œwiad czeñ z fun du szu ali men ta cyj ne go ra da gmi ny nie mo ¿e upo wa¿ niæ
oœ rod ka po mo cy spo ³e cz nej”. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym bur mistrz zwra ca siê
z pro œb¹ o pod jê cie dzia ³añ le gis la cyj nych ma j¹ cych na ce lu zmia nê przy wo -
³a ne go za pi su, umo¿ li wia j¹ c¹ za ³at wia nie tych spraw przez oœ ro dek po mo cy
spo ³e cz nej.

Od 2004 r. Oœ ro dek Po mo cy Spo ³e cz nej w Ba bi mo œcie re a li zu je po sta no -
wie nia usta wy o œwiad cze niach ro dzin nych i o po stê po wa niu wo bec d³u¿ ni -
ków ali men ta cyj nych oraz za li cz ce ali men ta cyj nej. Przy go to wu j¹c siê do
wdro ¿e nia tych ustaw gmi na Ba bi most po nios ³a ze œrod ków w³a s nych ko sz ty 
w wy so ko œci oko ³o 50 ty siê cy z³ na do sto so wa nie oœ rod ka do re a li za cji tych
za dañ zle co nych, prze zna cza j¹c te œrod ki na wy re mon to wa nie do dat ko wych
po mie sz czeñ oraz za trud nie nie dwóch no wych pra co w ni ków (w tym ksiê go -
wej). Op rócz te go w ce lu uspra w nie nia pra cy za in sta lo wa no w oœ rod ku sy s -
tem Vi deo TEL Ban king umo ¿ li wia j¹ cy prze ka zy wa nie œwiad czeñ na
in dy wi du al ne ko nta œwiad cze nio bior ców. Za da nia te re a li zo wa ne s¹ przez
wy od rêb nio n¹ w struk tu rze oœ rod ka ko mór kê do spraw œwiad czeñ ro dzin -
nych i po stê po wa nia wo bec d³u¿ ni ków ali men ta cyj nych i nie ko li du je to z za -
da nia mi re a li zo wa ny mi przez oœ ro dek, przy pi sa ny mi po mo cy spo ³e cz nej.

Przed sta wia j¹c tê spra wê, zg³a szam za py ta nie o mo ¿ li woœæ wpro wa dze -
nia zmian w art. 12 ust. 2 przed mio to wej usta wy, prze ka zu j¹ cych re a li za cjê
spraw z za kre su œwiad czeñ z fun du szu ali men ta cyj ne go oœ rod kom po mo cy
spo ³e cz nej. Po zwo li to na wy ko rzy sta nie ka d ry, któ ra w wiê k szo œci te go ty pu
pla có wek jest przy go to wa na do wdro ¿e nia usta wy z dnia 7 wrze œ nia 2007 r., 
jej do œwiad cze nia i sprzê tu, bê d¹ ce go w dys po zy cji oœ rod ków, tym bar dziej,
¿e oœ rod ki na dal bê d¹ re a li za to ra mi usta wy o œwiad cze niach ro dzin nych.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Iwan

OdpowiedŸ

War sza wa, 3.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Od po wia da j¹c na wy st¹ pie nie Pa na Mar sza³ ka z dnia 21 ma ja 2008 r. w spra wie
oœ wiad cze nia se na to ra Sta ni s³a wa Iwa na z³o ¿o ne go pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP
do ty cz¹ ce go za ³at wia nia in dy wi dual nych spraw z za kre su œwiad czeñ z fun du szu ali -
men ta cyj ne go przez oœ ro dek po mo cy spo ³e cz nej, up rzej mie in for mu jê:

Po sel ski pro jekt usta wy o po mo cy oso bom up ra w nio nym do ali men tów w pier wot -
nej wer s ji nie prze wi dy wa³ re a li za cji tej usta wy wy ³¹ cz nie przez urz¹d gmi ny. Roz -
wi¹ za nie ta kie wpro wa dzo ne zo sta ³o pod czas prac par la men tar nych, w ra mach
po praw ki po sel skiej. Ja ko uza sa d nie nie tych zmian po s³o wie pod no si li, ¿e ze wzglê du
na cha rak ter po mo cy, œwiad cze nie z fun du szu ali men ta cyj ne go nie mo ¿e byæ œwiad -
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cze niem z ob sza ru po mo cy spo ³e cz nej. Od mien noœæ te go œwiad cze nia od œwiad czeñ re -
a li zo wa nych przez po moc spo ³e cz n¹ bar dzo moc no ak cen to wa li przed sta wi cie le
Oby wa tel skie go Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej na rzecz Usta wy Fun dusz Ali -
men ta cyj ny. Po s³o wie i se na to ro wie pod no si li po nad to, opie ra j¹c siê na opi niach pra -
co w ni ków oœ rod ków po mo cy spo ³e cz nej, ¿e na ³o ¿o ny na oœ rod ki po mo cy spo ³e cz nej
obo wi¹ zek re a li za cji œwiad czeñ ro dzin nych, za li cz ki ali men ta cyj nej, a w przy sz³o œci
œwiad czeñ z fun du szu ali men ta cyj ne go, unie mo ¿ li wia pra wid ³o w¹ re a li za cjê za dañ
przy pi sa nych po mo cy spo ³e cz nej, w szcze gól no œci pra cy z ro dzi na mi, oso ba mi wy klu -
czo ny mi ze spo ³e cze ñ stwa, b¹dŸ tym wy klu cze niem za gro ¿o ny mi.

Wo bec tak zde cy do wa ne go sta no wi s ka wy ra ¿o ne go za ró w no w Se j mie jak i Se na cie
oraz bra kiem, do nie da w na, za strze ¿eñ do te go roz wi¹ za nia ze stro ny sa mo rz¹ dów, wy -
st¹ pie nie z ini cja ty w¹ ma j¹ c¹ na ce lu zmia nê za pi su art. 12 ust. 2 usta wy z dnia
7 wrzeœ nia 2007 r. o po mo cy oso bom up ra w nio nym do ali men tów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 192, poz. 1378), zgo d nie z któ rym do za ³at wia nia in dy wi du al nych spraw z za kre su
œwiad czeñ z fun du szu ali men ta cyj ne go ra da gmi ny nie mo ¿e upo wa ¿ niæ oœ rod ka po -
mo cy spo ³e cz nej, nie znaj do wa ³o uza sa d nie nia.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej
za koñ czo ne zo sta ³y pra ce nad no we li za cj¹ usta wy o po mo cy oso bom up ra wnio nym do
ali men tów (pro jekt usta wy zo sta³ przy jê ty przez Ra dê Mi ni strów w dniu 18 mar ca 2008 r.
i skie ro wa ny do Se jmu RP), je dnak ce lem no we li za cji jest je dy nie do ko na nie ko nie cz -
nych zmian o cha rak te rze me ry to ry cz nym i re dak cyj nym. Do ty czy to do pre cy zo wa nia
nie któ rych prze pi sów oraz usu niê cia oczy wi stych b³ê dów, któ re znaj du j¹ siê w uchwa -
lo nej usta wie.

Tak w¹s ki za kres no we li za cji usta wy o po mo cy oso bom up ra w nio nym do ali men -
tów, przy go to wa nej przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej, jest ró w nie¿ kon se -
k wen cj¹ opi nii Ra dy Le gi s la cyj nej, któ ra wy ra zi ³a ne ga ty w ne sta no wi s ko co do
no we li za cji prze pi sów w okre sie ich va ca tio le gis, gdy¿ pro wa dzi to do ob ni ¿ e nia za u fa -
nia do sta no wie nia pra wa – no we li za cja ta ogra ni cza siê wiêc do po pra wek nie zbê d -
nych ze wzglê du na pra wid ³o we wdro ¿e nie usta wy w ¿y cie.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, ewen tual ne dal sze zmia ny usta wy o po mo cy oso bom
up ra wnio nym do ali men tów mo g¹ zo staæ wpro wa dzo ne je dy nie w trak cie prac par la -
men tar nych nad ww. no we li za cj¹.

MINISTER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go

 skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Z za in te re so wa niem ob ser wu jê sta ra nia ma j¹ ce na ce lu li be ra li za cjê

pra wo daw stwa do ty cz¹ ce go do stê pu do za wo dów pra w ni czych i wspie -
ram te sta ra nia. Mi ni ster stwo Spra wie d li wo œci, zgo d nie z wcze œ niej szy mi
za po wie dzia mi, przed sta wi ³o pro jekt usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo
o ad wo ka tu rze, usta wy o rad cach pra w nych oraz usta wy – Pra wo o no ta -
ria cie. Opie ra j¹c siê na tre œci pro jek tu przed sta wio ne go w wi try nie in ter ne -
to wej Mi ni ster stwa Spra wie d li wo œci, pra g nê zwró ciæ uwa gê na
pro jek to wa ne prze pi sy usta wy o zmia nie usta wy z dnia 26 ma ja 1982 r. –
Pra wo o ad wo ka tu rze, usta wy o rad cach pra w nych oraz usta wy – Pra wo
o no ta ria cie, zmie rza j¹ ce do zmia ny prze pi sów usta wy – Pra wo o ad wo ka -
tu rze (DzU 2002 nr 123 poz. 1058 z póŸ niej szy mi zmia na mi).

Cel re gu la cji pra w nej jest w zu pe³ no œci zro zu mia ³y. Mi ni ster stwo Spra -
wie d li wo œci stoi na sta no wi s ku, ¿e nie ka ¿ dy ab sol went pra wa ma pre dy s -
po zy cje do by cia ad wo ka tem, rad c¹ pra w nym czy no ta riu szem.
Je d no cze œ nie do strze ga ko nie cz noœæ wpro wa dze nia al ter na ty w nych wo bec 
ap li ka cji œcie ¿ek do stê pu do za wo du. Obe c nie kwa li fi ka cje do wy ko ny wa -
nia tych za wo dów po twier dza zwy k le od by ta ap li ka cja i z³o ¿o ny eg za min
ad wo kac ki lub od po wie d nio rad cow ski. 

W¹t pli wo œci mo ¿e bu dziæ art. 1 pkt 4 pro jek tu, zmie nia j¹ cy art. 66
ust. 1 pkt 4 usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze. Pro jekt uza le ¿ nia wpis na li stê 
ad wo ka tów lub od po wie d nio rad ców pra w nych osób, któ re zda ³y eg za min
sê dziow ski, od do dat ko wych prze s³a nek, o któ rych mo wa w art. 1 pkt 4
pro jek tu. Ta zmia na do ty czy art. 66 ust. 1 pkt 4a i b usta wy – Pra wo o ad -
wo ka tu rze. Kry ty cz nie na le ¿y od nie œæ siê do pro po zy cji, aby oso by, któ re
zda ³y eg za min sê dziow ski, mu sia ³y le gi ty mo waæ siê do œwiad cze niem za -
wo do wym. Na le ¿y po wo ³aæ siê na sta no wi s ko Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne -
go, któ ry w wy ro ku z dnia 19 kwiet nia 2006 r., sy g na tu ra akt K 6/06,
oce ni³, ¿e „w sy tu a cji, gdy ap li ka cja i eg za min sê dziow ski przy go to wu je
i we ry fi ku je przy dat noœæ kon kret nych osób do pod jê cia wy so ce od po wie -
dzial nej fun k cji sê dzie go, trud no by ³o by przy j¹æ po gl¹d, ¿e z³o ¿e nie eg za -
mi nu sê dziow skie go sta no wi zbyt ni s ki wy móg zna jo mo œci pra wa dla
przy jê cia w po czet kor po ra cji za wo do wej ad wo ka tów”. Na le ¿y ró w nie¿
pod kre œ liæ, ¿e try bu na³ mia³ za strze ¿e nia je dy nie do mo ¿ li wo œci wy ko ny -
wa nia za wo du ad wo ka ta przez oso by, któ re zda ³y eg za min pro ku ra tor ski
lub no ta rial ny. Czy wo bec te go Pan Mi ni ster nie oce nia ja ko za sa d ne go
zró¿ ni co wa nia sta tu su osób le gi ty mu j¹ cych siê z³o ¿o nym eg za mi nem sê -
dziow skim i pro ku ra tor skim, a ta k ¿e re zy g na cji z wy mo gu do œwiad cze nia
za wo do we go wo bec gru py osób, któ re z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski?

Pro jek to wa na zmia na za k³a da ró w nie¿ w art. 1 pkt 4 re gu la cjê sta tu su do -
kto rów na uk pra w nych. Ana lo gi cz nie jak w przy pad ku osób, któ re z³o ¿y ³y eg -
za min sê dziow ski i pro ku ra tor ski, pro jekt prze wi du je, ¿e aby uzy s kaæ wpis na
li stê ad wo kac k¹ lub od po wie d nio rad ców pra w nych, na le ¿y spe³ niæ wy móg
œwiad cze nia wska za nych czyn no œci zwi¹ za nych ze sto so wa niem pra wa
(zmia na art. 66 ust. 1 pkt 5a i b usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze). 

Prag nê zwró ciæ uwa gê Pa na Mi ni stra na fakt, i¿ do kto rzy na uk pra w -
nych pre zen tu j¹ wie dzê pra wni cz¹ na wy so kim po zio mie, da j¹ cym rê ko -
jmiê pra wid ³o we go wy ko ny wa nia za wo du ad wo ka ta. Kwa li fi ka cje tej
gru py po twier dza j¹ choæ by eg za mi ny z³o ¿o ne przy okaz ji ob ro ny roz pra wy 
do ktor skiej, a tak ¿e sa ma roz pra wa, któ rej ob ro na jest za twier dza na
przez gro no spe cja li stów, znaw ców pra wa, le gi ty mu j¹ cych siê co naj mniej
stop niem do kto ra ha bi li to wa ne go na uk pra wni czych. Ten fakt do strzeg³ ró w -
nie¿ w swoich orze cze niach Try bu na³ Kon sty tu cyj ny. Zna ko mi ta wiê k -
szoœæ do kto rów na uk pra w nych to spe cja li œci ró¿ nych dzie dzin pra wa. Je -
dno czeœ nie prak ty kê za wo do w¹, o któ rej mo wa w art. 66 ust. 1 pkt 4b
pro jek tu usta wy, mo¿ na uz naæ za ko nie cz n¹ do wy ko ny wa nia za wo du ad -
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wo ka ta lub od po wie d nio rad cy pra w ne go na w³a œci wym po zio mie. W¹t pli -
wo œci bu dzi je dnak sto sun ko wo d³u gi okres prak ty ki pra wni czej za war ty
w pro jek cie usta wy: „piêæ lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad -
wo ka tów, ³¹ cz nie przez okres co naj mniej trzech lat”. Czy wo bec te go Pan
Mi n i s ter nie uwa ¿a za ce lo we skró ce nie te go¿ okre su, trwa j¹ ce go nie mal ¿e
tak d³u go, jak od by cie ap li ka cji ad wo kac kiej czy od po wie d nio rad cow -
skiej, na przy k³ad do piê ciu przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo -
ka tów, ³¹ cz nie przez okres co naj mniej je d ne go ro ku, dwóch lat?

Zgo d nie z in for ma cj¹ za mie sz czo n¹ w wi try nie in ter ne to wej Mi ni ster -
stwa Spra wie d li wo œci przed mio to wy pro jekt usta wy o zmia nie usta wy –
Pra wo o ad wo ka tu rze, usta wy o rad cach pra w nych oraz usta wy – Pra wo
o no ta ria cie zo sta³ prze ka za ny do uz go d nieñ miê dzy re sor to wych. Nie is t -
nie j¹ wiêc for mal no pra w ne prze szko dy, by do ko naæ zmian pro jek to wa -
nych prze pi sów.

Pra g nê ró w nie¿ za py taæ Pa na Mi ni stra o prze wi dy wa ny ter min skie ro -
wa nia pro jek tu usta wy pod ob ra dy Se j mu.

Pro szê Pa na Mi ni stra o od po wie dŸ.

Z po wa ¿a niem
Ka zi mierz Ja wor ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 19 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pi s mo z dnia 21 ma ja 2008 r., nr BPS/DSK-043-490/08, do ty -

cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go w spra wie pro jek tu usta wy 
o zmia nie usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze, usta wy o rad cach pra w nych oraz usta wy
– Pra wo o no ta ria cie, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wi s ko.

Od no sz¹c siê do po stu lo wa ne go przez Pa na Se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go zró¿ -
ni co wa nia sta tu su osób le gi ty mu j¹ cych siê z³o ¿o nym eg za mi nem sê dziow skim i pro -
ku ra tor skim oraz re zy g na cji z wy mo gu po sia da nia do œwiad cze nia za wo do we go wo bec
gru py osób, któ re z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski, na le ¿y wska zaæ, i¿ kwe stio no wa ne roz -
wi¹ za nia, za war te w art. 1 pkt 4 pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo o ad wo ka -
tu rze, usta wy o rad cach pra w nych oraz usta wy – Pra wo o no ta ria cie, s¹ zgo d ne
z wy mo ga mi pra w ny mi, okre œ lo ny mi przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny w wy ro ku z dnia
19 kwiet nia 2006 r., sygn. K 6/06.

W uza sa d nie niu te go wy ro ku Try bu na³ stwier dzi³ m.in. i¿ „Man ka men tem art. 66
ust. 1 pkt 2 usta wy zno we li zo wa nej [usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze; prze pis ten za k³a -
da³, i¿ wy mo gu od by cia ap li ka cji ad wo kac kiej i z³o ¿e nia eg za mi nu ad wo kac kie go nie
sto su je siê m.in. do osób, któ re zda ³y eg za min sê dziow ski, pro ku ra tor ski, rad cow ski
lub no ta rial ny] jest brak usta wo we go wy mo gu ja kie go kol wiek sta ¿u za wo do we go,
a nad to – nie o kre œ le nie mak sy mal ne go okre su, ja ki up ³y n¹³ od mo men tu z³o ¿e nia
– przez ubie ga j¹ ce go siê o wpis na li stê ad wo ka tów – in ne go ni¿ ad wo kac ki eg za mi nu
pra w ni cze go. Do pu sz cza to ubie ga nie siê o wpis na li stê ad wo ka tów przez oso by, któ re
uzy s ka ³y przed wie lu la ty dy p lom uko ñ cze nia wy ¿ szych stu diów pra w ni czych i od by ³y
in n¹ ni¿ ad wo kac ka ap li ka cjê w ca³ ko wi cie od mien nym sy s te mie pra w nym, bez ja kiej -
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kol wiek we ry fi ka cji zna jo mo œci ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa. Nad to umo ¿ li wia do -
stêp do za wo du ad wo ka ta oso bom bez ja kie go kol wiek prak ty cz ne go do œwiad cze nia
pra w ni cze go, w tym – pro fi lu j¹ cej umie jêt no œci prak ty cz ne ap li ka cji za ko ñ czo nej eg za -
mi nem. Sy tu a cja ta stwa rza nie bez pie cze ñ stwo nie na le ¿y te go wy ko ny wa nia za wo du.
W tym za tem za kre sie, ja ko nie od po wia da j¹ ca wy mo gom art. 17 ust. 1 Kon sty tu cji, win -
na byæ pod da na przez usta wo daw cê sto so w nej mo dy fi ka cji”.

Na le ¿y przy tym za zna czyæ, i¿ w kwe stii ko nie cz no œci le gi ty mo wa nia siê prak ty k¹
pra w ni cz¹ Try bu na³ Kon sty tu cyj ny nie ró¿ ni cu je sta tu su osób, któ re z³o ¿y ³y eg za min
sê dziow ski, pro ku ra tor ski, rad cow ski czy no ta rial ny. Pro po no wa na za tem re zy g na cja
z wy mo gu do œwiad cze nia za wo do we go wo bec gru py osób, któ re z³o ¿y ³y eg za min sê -
dziow ski, po zo sta wa ³a by w sprze cz no œci z wa run ka mi pra w ny mi okre œ lo ny mi przez
Try bu na³ Kon sty tu cyj ny.

Od no sz¹c siê ko lej no do pro po no wa nej przez Pa na Se na to ra mo¿ li wo œci skró ce nia
3-letniej prak ty ki up ra wnia j¹ cej do kto rów na uk pra w nych do wpi su na li stê ad wo ka -
tów bez obo wi¹z ku od by cia ap li ka cji, na le ¿y wska zaæ, i¿ pod sta w¹ przy jê cia ta kie go
roz wi¹ za nia (pro jek to wa ny art. 66 ust. 1 pkt 5 usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze) by ³o
uz na nie te go okre su za prak ty kê ró wno wa¿ n¹ prak ty ce ap li kan ta ad wo kac kie go. Skró ce -
nie te go okre su na le ¿a ³o by za tem uz naæ za nie ce lo we i mo g¹ ce bu dziæ w¹t pli wo œci
z pun ktu wi dze nia przy go to wa nia do kto rów na uk pra w nych do wy ko ny wa nia za wo du
ad wo ka ta.

Pra g nê ta k ¿e po in for mo waæ, i¿ pro jekt usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo o ad wo ka -
tu rze, usta wy o rad cach pra w nych oraz usta wy – Pra wo o no ta ria cie bê dzie skie ro wa ny 
do Se j mu RP po przy jê ciu go przez Ra dê Mi ni strów, co po win no na st¹ piæ nie póŸ niej ni¿ 
w pier w szej po ³o wie lip ca br.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Zbi gniew Wro na
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza

skie ro wa ne do mi ni ster edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Po za zna jo mie niu siê ze sta nem fak ty cz nym do ty cz¹ cym li k wi da cji

z dniem 31 sier p nia 2008 r. szkó³ pod sta wo wych nr 1 i nr 5 w Bie la wie po -
zwo li ³em so bie zwró ciæ siê do Pa ni Mi ni ster z pro œb¹ o za in te re so wa nie siê
spra w¹ i roz wa ¿e nie mo ¿ li wo œci zmia ny de cy z ji pod jê tej w try bie wy da ne go,
z upo wa ¿ nie nia Pa ni Mi ni ster, w dniu 24 sty cz nia 2008 r. po sta no wie nia. Zo -
sta ³o ono pod pi sa ne przez pa na Zbi gnie wa Mar ci nia ka, pod se kre ta rza sta nu
w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej, i ma nu mer: DE KOS -ES -5010/11 -105 -
-123/08.

De cy z ja o li k wi da cji obu szkó³ pod jê ta zo sta ³a przez Ra dê Miej sk¹ w Bie -
la wie na mo cy uchwa³ ra dy z dnia 27 lu te go 2008 r. nr 177/08 oraz 178/08.
Z tre œci wy da ne go w imie niu Pa ni Mi ni ster po sta no wie nia wy ni ka, ¿e dol no -
œl¹s ki ku ra tor oœ wia ty a¿ trzy kro t nie ne ga ty w nie, w try bie wy da wa nych po -
sta no wieñ, wy po wie dzia³ siê co do za mia ru li k wi da cji obu szkó³. Mi ni ster
edu ka cji na ro do wej dwu kro t nie kie ro wa³ spra wê do po no w ne go roz po z na -
nia. Z ma te ria ³u w spra wie wy ni ka po nad to, ¿e sta no wi s ko ku ra to rium po -
kry wa siê ze sta no wi s kiem œro do wi s ka lo kal ne go i ro dzi ców, któ rzy
pod trzy mu j¹ swo j¹ opi niê co do zna cz nej spo ³e cz nej szko d li wo œci de cy z ji o li -
k wi da cji szkó³.

Wpraw dzie przy wo ³a ne po sta no wie nie z 24 sty cz nia 2008 r. jest ad mi ni -
stra cyj nym za mkniê ciem spra wy, ale jest ono po cz¹t kiem da le ko id¹ cych na -
stêp stw dla tam tej szych mie sz ka ñ ców. Chcia³ bym pod kre œ liæ, ¿e mo je
za in te re so wa nie spra w¹ wy ni ka z po wziê tej w¹t pli wo œci, dla cze go w tak is -
tot nej spra wie or gan ad mi ni stra cyj ny nie uw zglê d nia w uza sa d nie niu po sta -
no wie nia tej nie zwy k le wa ¿ kiej, z pun k tu wi dze nia roz wo ju wspól not
lo kal nych, kwe stii i nie od no si siê do niej. Or gan miej sco wy pod kre œ li³ tyl ko,
¿e wy móg kon sul ta cji spo ³e cz nych zo sta³ spe³ nio ny oraz stwier dzi³, ¿e za rzut
ro dzi ców, nie za do wo lo nych z de cy z ji ra dy mia sta co do li k wi da cji przed mio -
to wych szkó³, zo sta³ uw zglê d nio ny w ten spo sób, ¿e dla dzie ci z klas IV –VI
zor ga ni zo wa ny zo sta nie do jazd do szko ³y. To pro ble mu, w moim prze ko na -
niu, nie roz wi¹ zu je.

W szcze gól no œci roz strzy g niê ciu mi ni ster stwa na le ¿a ³o by po sta wiæ za -
rzut, ¿e spra wa ta nie zo sta ³a roz po z na na i roz strzy g niê ta w opar ciu
o wszech stron ne zba da nie prze s³a nek przy wo ³y wa nych przez mie sz ka ñ ców
i przez ku ra to rium. Z mo je go do œwiad cze nia, ja ko dzia ³a cza spo ³e cz ne go,
wiem, ¿e Bie la wa jest mia stem o bar dzo wy so kiej sto pie bez ro bo cia, je d nej
z naj wiê k szych w wo je wó dz twie, i z wie lo ma ne ga ty w ny mi pro ce sa mi. St¹d
zro zu mia ³e jest za nie po ko je nie ro dzi ców de cy z j¹ o li k wi da cji szko ³y i prze nie -
sie niu jej u cz niów do od da lo nej i ode rwa nej od ich œro do wi s ka pla ców ki.
Unie mo ¿ li wi to od dzia ³y wa nie na ich pro ces edu ka cyj ny.

Trud no zgo dziæ siê z ar gu men tem, ¿e no wa je d no st ka umo ¿ li wi tej m³o dzie -
¿y po pra wê szans edu ka cyj nych, po nie wa¿ li k wi do wa na szko ³a nr 5, zda niem 
ku ra to ra oœ wia ty, po sia da do br¹ ba zê dy dak ty cz n¹, któ ra po zwa la na re a li za -
cjê jej za dañ sta tu to wych. Po nad to wy po sa ¿o na jest w sprzêt au dio wi zu al ny
i pra co w niê kom pu te ro w¹. Usy tu o wa na jest w cen trum mia sta, co ma za sa d ni -
cze zna cze nie dla za pe w nie nia do stêp no œci dzie ci do szko ³y. Na uwa gê za s³u -
gu je ta k ¿e fakt, ¿e sto pa przy ro stu na tu ral ne go w Bie la wie od 2003 r. ma
ten den cjê wzro sto w¹ i wkrót ce po wsta nie pro blem prze lu d nie nia szkó³.

Kon klu du j¹c: w tym sta nie rze czy trud no zgo dziæ mi siê z te z¹, ¿e lik wi -
da cja obu szkó³ po pra wi wa run ki na u ki i przy nie sie ko rzy œci u cz niom. Wy -
d³u ¿y za to nie któ rym u cz niom dro gê do szko ³y i po byt po za do mem. To
stwa rza li cz ne po ku sy w zwi¹z ku z wy stê pu j¹ cy mi wœród dzie ci pa to lo gia mi
ta ki mi, jak prze stêp czoœæ, nar ko ma nia. Dla te go, moim zda niem, de cyz ja mi -
ni ster stwa mo ¿e ne ga ty wnie wp³y n¹æ na pro ces edu ka cyj ny u cz niów wy pro -
wa dzo nych z ich na tu ral ne go œro do wis ka o kil ka ki lo me trów, ska za nych na
co dzien n¹ wê drów kê do szko ³y, co nie zo sta ³o w ogó le wziê te pod uwa gê
w tej spra wie. 
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Gwa ran to wa ne w kon sty tu cji pra wo do edu ka cji jest je d nym z pod sta wo -
wych praw cz³o wie ka, wa run ku j¹ cym ko rzy sta nie z in nych praw, ja kie nam
siê na le ¿¹, w szcze gól no œci z pra wa do œwia do me go i ak ty w ne go ucze stni -
cze nia w ¿y ciu spo ³e cz nym. Sa mo rz¹ dy ju¿ od wie lu lat pro wa dz¹ szko ³y
i pla ców ki oœ wia to we. Jest to wy star cza j¹ co d³u go, aby stwier dziæ, ¿e jest to
do bry kie ru nek zmian. Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e zmia ny, któ re pro wa dz¹ do -
ce lo wo do prze jê cia od po wie dzial no œci za szko ³y przez oby wa te li, to do bry
kie ru nek w de mo kra ty cz nym pañ stwie pra w nym. W tym kon tek œ cie na uwa -
gê za s³u gu je fakt, ¿e nie zwyk le rzad ko ma miej sce ta ka oto sy tua cja, ¿e za ró wno
sta no wis ko ku ra to rium, jak i wy ra ¿o ne w spra wie zda nie ro dzi ców s¹ je dno -
zna cz nie to¿ sa me.

Za j mu j¹c sta no wi s ko w tej spra wie, kie ro wa ³em siê prze ko na niem, ¿e
zgo d nie z Kon sty tu cj¹ RP, art. 164, gmi na jest pod sta wo w¹ je d no stk¹ sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go. Wy ko nu je ona wszy s t kie za da nia sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go nie za strze ¿o ne dla in nych je d no stek sa mo rz¹ du. Usta wa
sa mo rz¹ do wa na k³a da na gmi nê obo wi¹ zek za spo ko je nia po trzeb spo ³e cz no -
œci lo kal nej, w du chu za po cz¹t ko wa ne go w 1990 r. przy wra ca nia oby wa te -
lom mo ¿ no œci de cy do wa nia o swo ich lo kal nych spra wach i prze j mo wa nia
od po wie dzial no œci za edu ka cjê, w tym szko ³y.

Dla te go pro szê Pa ni¹ Mi ni ster o po no w ne prze a na li zo wa nie za sa d no œci
pod jê tej de cy z ji w spra wie uchy le nia po sta no wie nia dol no œl¹s kie go ku ra to ra
oœ wia ty i zmia nê de cy z ji w spra wie li k wi da cji szkó³ pod sta wo wych nr 1 i nr 5 
w Bie la wie. 

Z wy ra za mi sza cun ku
Sta ni s³aw Jur ce wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.05

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Jur ce wi cza w spra wie

lik wi da cji z dniem 31 sier pnia 2008 ro ku Szko ³y Pod sta wo wej nr 1 i Szko ³y Pod sta wo -
wej nr 5 w Bie la wie, up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z art. 59 ust. 1 usta wy z dnia
7 wrzeœ nia 1991roku o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
spra wy do ty cz¹ ce lik wi da cji szkó³ pub li cz nych na le ¿¹ do wy ³¹ cz nej kom pe ten cji or ga -
nu pro wa dz¹ ce go. Ra da Miej ska Bie la wy pod jê ³a w lu tym 2007 ro ku uchwa ³y o za mia -
rze lik wi da cji dwóch szkó³ pod sta wo wych w Bie la wie, dla któ rych jest or ga nem
pro wa dz¹ cym.

Szko ³a pu b li cz na pro wa dzo na przez je d no st kê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go mo ¿e zo -
staæ zli k wi do wa na po uzy s ka niu po zy ty w nej opi nii w³a œci we go ku ra to ra oœ wia ty.

Na po sta no wie nie Ku ra to ra Oœ wia ty s³u ¿y za ¿a le nie do Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej tyl ko je d no st ce sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej nie mo ¿e in ge ro waæ w po de j mo wa ne przez Ra dê Mia -
sta czy Gmi ny uchwa ³y.

Bur mistrz Mia sta Bie la wa wniós³ za ¿a le nia do Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej na po -
sta no wie nia Dol no œl¹s kie go Ku ra to ra Oœ wia ty ne ga ty w nie opi niu j¹ ce za miar li k wi da -
cji Szko ³y Pod sta wo wej nr 1 i Szko ³y Pod sta wo wej nr 5 w Bie la wie. Mi ni ster Edu ka cji
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Na ro do wej do ko na³ wni k li wej ana li zy przed sta wio ne go ma te ria ³u do wo do we go i ar gu -
men tów za war tych w za ¿a le niach.

Or gan II in stan cji, po no w nie roz pa tru j¹c spra wê, nie zna laz³ prze s³a nek ma te rial -
no-praw nych wa run ku j¹ cych wy da nie ne ga ty w nej opi nii co do za mia ru li k wi da cji
Szko ³y Pod sta wo wej nr 1 i Szko ³y Pod sta wo wej nr 5 w Bie la wie.

Or gan od wo ³aw czy usta li³, ¿e u cz nio wie klas I–III Szko ³y Pod sta wo wej nr 5 w Bie la -
wie po zo sta li by w do tych cza so wym bu dyn ku przy ul. Lu do wej 11, a u cz nio wie klas
IV–VI prze szli by ca ³y mi od dzia ³a mi wraz ze swoi mi na u czy cie la mi do Szko ³y Pod sta wo -
wej nr 4 w Bie la wie. Prze nie sie nie u cz niów klas IV–VI ze Szko ³y Pod sta wo wej nr 5 do
Szko ³y Pod sta wo wej nr 4 nie spo wo du je zmia no wo œci w or ga ni za cji pro ce su dy dak ty -
cz ne go. Szko ³a Pod sta wo wa nr 4 dys po nu je 27 sa la mi dy dak ty cz ny mi. W no wym bu -
dyn ku u cz nio wie bê d¹ mie li do dys po zy cji tak ¿e ga bi net le kar ski, sto ³ów kê, bib lio te kê
z czy tel ni¹, 2 pra co wnie kom pu te ro we. Dzie ci bê d¹ ko rzy sta ³y z pe³ no wy mia ro wej sa li
gim na sty cz nej i kom plek su boisk spor to wych. Szko ³a Pod sta wo wa nr 5 jest zlo ka li zo -
wa na w dwóch sta rych, wy ma ga j¹ cych re mon tu bu dyn kach, bez sa li gim na sty cz nej
i ga bi ne tu le kar skie go. Szko ³a Pod sta wo wa nr 1 fun kcjo nu je w dwóch bu dyn kach.
U cz nio wie klas I–III po zo sta n¹ w do tych cza so wym bu dyn ku, zaœ u cz nio wie klas IV–VI
bê d¹ kon ty nuo waæ na u kê w od da lo nej o oko ³o 1 km Szko le Pod sta wo wej nr 7. Or gan
pro wa dz¹ cy pod j¹³ de cyz jê o sfi nan so wa niu prze jaz du do i ze szko ³y wszy s t kim u cz -
niom, dla któ rych od le g ³oœæ do Szko ³y Pod sta wo wej nr 7 bê dzie wy no siæ co naj mniej
dwa przy stan ki i za pe wnia o do sto so wa niu tra sy prze jaz du do po trzeb (bu do wa do dat -
ko wych za tok i wiat, do dat ko we kur sy do sto so wa ne do cza su pra cy szko ³y, do dat ko we
przy stan ki).

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e stwo rze nie op ty mal nych wa run ków na u ki po win no byæ prio -
ry te to wym za da niem nie tyl ko szko ³y, ale przede wszy s t kim je d no st ki sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go, na te re nie któ rych, obe c ny uczeñ bê dzie w przy sz³o œci fun k cjo no wa³ ja ko
do ros ³y oby wa tel.

Z po wa ¿a niem
w z. MINISTRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka
oraz do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Pa nie Pre mie rze! Pa nie Mi ni strze!
W dniu 27 mar ca bie ¿¹ ce go ro ku z³o ¿y ³em oœ wiad cze nie se na tor skie

w spra wie rz¹ do wej pro po zy cji wspar cia fi nan so we go dla miast bu du j¹ cych
sta dio ny na Eu ro 2012. 6 ma ja na rê ce mar sza³ ka Se na tu wp³y nê ³a od po wiedŸ 
mi ni stra spor tu i tu ry sty ki na to oœ wiad cze nie. Treœæ od po wie dzi jest je dnak
doœæ ogól ni ko wa. Pan mi n i s ter pi sze: „W przy pad ku w³¹ cze nia Kra ko wa
i Cho rzo wa do li sty miast go spo da rzy, zo sta n¹ po trak to wa ne przez rz¹d RP
na ta kich sa mych za sa dach do fi nan so wa nia jak Po znañ, Wroc ³aw i Gdañsk”.
Z cy to wa nej od po wie dzi nie wy ni ka, o ja kie œrod ki cho dzi.

Zwra cam siê wiêc z up rzej m¹ pro œb¹ o do pre cy zo wa nie in for ma cji, na ja -
kie œrod ki mo ¿e li czyæ Kra ków i Ma ³o pol ska w zwi¹z ku z or ga ni za cj¹ Eu ro
2012. Pra g nê pod kre œ liæ, i¿ w osta t nim okre sie, po prze pro wa dzo nej przez
UEFA kon tro li stop nia przy go to wañ do or ga ni za cji mi strzostw, to w³a œ nie
Kra ków, obok War sza wy, zo sta³ uz na ny za mia sto, któ re znaj du je siê bli s ko
re a li za cji ocze ki wañ co do trans por tu i ba zy noc le go wej.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Kli ma

Od po wie dŸ
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

War sza wa, 24 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c, z upo wa ¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne

przez Se na to ra Ma cie ja Kli mê pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja
2008 ro ku, prze ka za ne pi s mem z dnia 30 ma ja 2008 r. (sygn. BSP/DSK-043-470/08),
up rzej mie in for mu jê i¿ pro jekt pro gra mu wie lo let nie go w ce lu przy go to wa nia i wy ko na -
nia przed siê w ziêæ Eu ro 2012 za k³a da do fi nan so wa nie z bu d¿ e tu pa ñ stwa re a li za cji in -
we sty cji sta dio no wych w Cho rzo wie i Kra ko wie w na stê pu j¹ cej wy so ko œci:

— Kra ków – kwo ta do fi nan so wa nia 110 mln z³ (mi nus do tych czas otrzy ma ne do fi -
nan so wa nie w wy so ko œci 29,6 mln z³ z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej),

— Cho rzów – kwo ta do fi nan so wa nia 110 mln z³.
Pod sta w¹ pro po no wa nej wy so ko œci do fi nan so wa nia (ok. 1000 eu ro na 1 krze se³ ko)

jest wy zna czo na przez Uniê Eu ro pej skich Zwi¹z ków Pi³ kar skich (UEFA) mi ni mal na li cz -
ba miejsc, nie zbê d na dla ro ze gra nia okreœ lo nej ka te go rii me czów pla no wa nych w ofer -
cie zg³o sze nio wej dla da ne go mia sta/sta dio nu.

Z po wa ¿a niem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my
oraz senatora Wi tol da Id cza ka

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka
oraz do mi ni stra spra wied li wo œci, pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze! Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W dniu 13 ma ja 2008 r. na te re nie po se sji Pio tra B¹ cz ka (cz³on ka Ko mi sji

We ry fi ka cyj nej WSI) do sz³o do za trzy ma nia dzien ni ka rzy Te le wi z ji Pol skiej
SA przez fun k cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go. Dzien ni -
ka rze ci wy ko ny wa li swo je obo wi¹z ki za wo do we, przy go to wu j¹c ma te ria³ do 
pro gra mu te le wi zyj ne go.

W zwi¹z ku z za is t nia ³¹ sy tua cj¹ zwra camy siê z za py ta nia mi. Je dno czeœ -
nie up rzej mie pro simy o od po wiedŸ w na stê pu j¹ cych kwe stiach:

1. Czy dzia ³a nie fun k cjo na riu szy ABW nie na ru szy ³o kon sty tu cyj nej za -
sa dy wol no œci s³o wa i pra wa oby wa te li do in for ma cji?

2. Te ren ob jê ty dzia ³a nia mi ope ra cyj ny mi nie by³ oz na czo ny ani za bez pie -
czo ny. Nie mog ³o wiêc do jœæ do z³a ma nia pra wa przez dzien ni ka rzy. Czy za -
trzy ma nie by ³o spo wo do wa ne in ny mi prze s³an ka mi ni¿ na ru sze nie pra wa?

3. Oso by za trzy mu j¹ ce dzien ni ka rzy nie wy le gi ty mo wa ³y siê. Czy spo sób 
za trzy ma nia by³ wiêc zgo d ny z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem?

4. We z wa ni przez fun k cjo na riu szy ABW po li cjan ci od mó wi li pod jê cia in -
ter wen cji z po wo du bra ku pod staw pra w nych. Na ja kich wiêc pod sta wach
pra w nych fun k cjo na riu sze ABW pod jê li czyn no œci wo bec dzien ni ka rzy?

5. Dzien ni ka rzom za bra no sprzêt, któ rym po s³u gi wa li siê przy re a li za cji
ma te ria ³u te le wi zyj ne go. Czym by ³o mo ty wo wa ne to dzia ³a nie i na pod sta wie 
ja kich prze pi sów zo sta ³o ono pod jê te?

6. Dzien ni ka rze zo sta li pod da ni re wi z ji oso bi stej. Czy nie na ru szo no tym
dzia ³a niem praw cz³o wie ka i czy nie by ³o to nie zgo d ne z Eu ro pej sk¹ Kar t¹
Praw Cz³o wie ka?

7. Czy dzia ³a nia fun k cjo na riu szy ABW wo bec dzien ni ka rzy TVP nie no -
sz¹ zna mion za ma chu na wol noœæ i nie za le ¿ noœæ me diów?

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Kli ma
Wi told Id czak

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY SZEFA
AGENCJI BEZPIECZEÑSTWA
WEWNÊTRZNEGO

War sza wa, 20.06.2008 r.

Pan Bog dan Borusewicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis ma Se kre ta rza Sta nu Sze fa Ga bi ne tu Po li ty cz ne go PRM S³a wo -

mi ra No wa ka nr DSPA 4404-43/08 i DSPA 4404-45/08 z dnia 30.05.2008 r., up rzej mie
in for mu jê, i¿ w dniu 13 ma ja 2008 r. fun kcjo na riu sze Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz -
ne go dzia ³a j¹c na pod sta wie art. 311 § 3 kpk prze pro wa dza li czyn no œci pro ce so we –
prze szu ka nie w miej scu za mie sz ka nia Pio tra B¹ cz ka. Re a li zo wa no je zgo d nie z po sta no -
wie niem wy da nym przez Wy dzia³ X – Biu ra ds. PZ – Pro ku ra tu ry Kra jo wej w War sza wie
w ra mach po stê po wa nia przy go to waw cze go o sygn. PR–IV –X-Ds. 26/07 pro wa dzo ne go
prze ciw ko Alek san dro wi L. i Woj cie cho wi S. – po de jrza nym o czyn z art. 230 § 1kk.
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W trak cie czyn no œci pro ce so wych dzien ni ka rze pro gra mu pier w sze go TVP „Mi sja
Spe c jal na” wtar gnê li na po se sjê i do po mie sz czeñ mie sz kal nych za j mo wa nych przez
Pio tra B¹ cz ka. Po mi mo wie lo kro t nych próœb, su ge stii, a na stê p nie po le ceñ, wy da wa -
nych przez fun k cjo na riu szy ABW, któ rzy dzia ³a li na pod sta wie art. 23 ust. 1 pkt 1
usta wy o Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go i Agen cji Wy wia du z dnia 24 ma ja
2002 ro ku, wzy wa j¹ cych do opu sz cze nia te re nu prze szu ka nia, dzien ni ka rze nie za sto -
so wa li siê do po wy ¿ sze go. Ta kie za cho wa nie unie mo ¿ li wia ³o re a li za cjê czyn no œci. O za -
is t nia ³ej sy tu a cji, na bie ¿¹ co by³ in for mo wa ny pro ku ra tor nad zo ru j¹ cy przed mio to we
œle dz two i po kon sul ta cji z nim do za bez pie cze nia te re nu we z wa no fun k cjo na riu szy
z Ko mi sa ria tu Po li cji w War ce.

W zwi¹z ku z tym, i¿ dzien ni ka rze za k³ó ci li czyn no œci pro ce so we oraz nie za sto so wa li
siê do wy da wa nych po le ceñ, fun k cjo na riu sze ABW pod jê li zgo d ne z pra wem dzia ³a nia
i sto so w nie z dys po zy cj¹ art. 217 § 1 kpk – za bez pie czy li ka me rê wraz z na gra niem czyn -
no œci pro ce so wych. Z uwa gi na fakt, i¿ na ka se cie, któ ra znaj do wa ³a siê w sprzê cie re je -
stru j¹ cym, nie zo sta ³o za pi sa ne ca ³e zda rze nie we z wa no dzien ni ka rzy do do bro wol ne go
wy da nia no œ ni ka z za pi sem. Nie za sto so wa li siê do wy da ne go po le ce nia, w zwi¹z ku z po -
wy ¿ szym – do ko na no ich prze szu ka nia. Czyn no œci by ³y kon sul to wa ne i wy ko ny wa ne
zgo d nie z dys po zy cj¹ pro ku ra to rów nad zo ru j¹ cych przed mio to we œle dz two. Prze pro wa -
dzo no je w myœl za sad okre œ lo nych w Ko dek sie Po stê po wa nia Kar ne go (art. 217 § 1 kpk,
art. 220 § 3 kpk), bez wy rz¹ dza nia nie po trzeb nych szkód i do le g li wo œci z po sza no wa niem 
go d no œci osób, któ rych te czyn no œci do ty czy ³y. Dzien ni ka rze nie zg³a sza li za strze ¿eñ, co
do spo so bu prze pro wa dze nia prze szu ka nia oso by. Zo sta ³o to za pi sa ne w sto so w nym
pro to ko le, któ ry pod pi sa li wszy s cy ucze st ni cy czyn no œci w tym fun k cjo na riu sze po li cji.
Prze szu ka nia zo sta ³y za twier dzo ne przez pro ku ra to ra, a po sta no wie nie do rê czo no w ter -
mi nie 7 dni od da ty ich do ko na nia oso bom, wo bec któ rych zo sta ³y wy ko na ne.

Nad mie niam, ¿e ¿a den z obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra wa nie przy zna je dzien ni ka -
rzom sta tu su stro ny w po stê po wa niu przy go to waw czym, ani te¿ nie upo wa ¿ nia ich do
udzia ³u w nie ja w nych ze swej is to ty czyn no œciach pro wa dzo ne go œle dz twa. Dzien ni ka -
rze nie mie li zgo dy pro ku ra tu ry na utrwa la nie prze bie gu czyn no œci. ¯a den prze pis nie
przy zna je ta k ¿e dzien ni ka rzom im mu ni te tu, wy ³¹ cza j¹ ce go do ko na nie wo bec nich
czyn no œci pro ce so wych.

Ani pra wo pra so we, ani te¿ prze wi dzia na w art. 54 Kon sty tu cji RP wol noœæ po zy s ki -
wa nia in for ma cji czy te¿ up ra w nie nie, o któ rym mo wa w art. 10 Eu ro pej skiej Kon wen -
cji o Ochro nie Praw Cz³o wie ka i Pod sta wo wych Wol no œci (pra wo do wol no œci wy ra ¿a nia 
opi nii oraz otrzy my wa nia i prze ka zy wa nia in for ma cji), nie da j¹ ni ko mu, ta k ¿e dzien ni -
ka rzom up ra w nie nia do ³a ma nia za sad obo wi¹ zu j¹ cych w to cz¹ cym siê pro ce sie kar -
nym. Te go ro dza ju prak ty ka w de mo kra ty cz nym pa ñ stwie pra wa za w sze win na siê
spo ty kaæ z re ak cj¹ w³a œci wych s³u¿b pa ñ stwo wych, nie za le ¿ nie od przy na le ¿ no œci za -
wo do wej czy kor po ra cyj nej.

Ma te ria³ z prze pro wa dzo nych czyn no œci w sto sun ku do dzien ni ka rzy tj. no tat ki
fun kcjo na riu szy ABW zo sta ³y prze ka za ne do Pro ku ra tu ry Kra jo wej w War sza wie, a na -
stê p nie do od rêb ne go po stê po wa nia, sygn. akt V Ds. 38/08 pro wa dzo ne go przez Pro -
ku ra tu rê Okrê go w¹ w Ra do miu.

Za ga dnie nia wy mie nio ne w oœ wiad cze niach se na to rów: Zbi gnie wa Ro ma szew skie -
go, Ma cie ja Kli ma i Wi tol da Id cza ka z dnia 15.05.2008 r. s¹ ob jê te przy to czo nym po stê -
po wa niem przy go to waw czym. Zgo d nie z dys po zy cj¹ art. 241 ko dek su kar ne go
in for ma cje z prze bie gu czyn no œci ma j¹ cych miej sce w dniu 13.05.2008 r. w do mu Pio -
tra B¹ cz ka pod le ga j¹ ochro nie, w myœl za cy to wa ne go ar ty ku ³u, tj. „kto bez ze zwo le nia
roz pow sze chnia pub li cz nie wia do mo œci z po stê po wa nia przy go to waw cze go pod le ga
grzy wnie, ka rze ogra ni cze nia wol no œci al bo po zba wie nia wol no œci do lat 2”.

Z po wa ¿a niem
Za stêp ca Sze fa
AGEN CJI BEZ PIE CZEÑ STWA
WE WNÊ TRZ NE GO
pp³k Pa we³ Bia ³ek
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Od po wie dŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 20.06.2008 r.

Pan Bog dan Bo ru sewicz
Marsza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 21 ma ja 2008 r. Nr BPS/DSK

-043-488/08 oœ wiad cze nie Se na to rów Ma cie ja Kli my i Wi tol da Id cza ka z³o ¿o ne pod -
czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r., dzia ³a j¹c tak ¿e z upo wa¿ nie -
nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, ja ko je d ne go z ad re sa tów te go oœ wiad cze nia, up rzej mie
przed sta wiam co na stê pu je.

Zda rze nie opi sa ne w oœ wiad cze niu Pa nów Se na to rów oraz sfor mu ³o wa ne na je go
kan wie py ta nia s¹ przed mio tem pro wa dzo ne go od dnia 9 czer w ca 2008 ro ku œle dz twa
Pro ku ra to ra Okrê go we go w Ra do miu o sy g na tu rze V Ds 37/08.

Œle dz two to pro wa dzo ne jest w spra wie prze kro cze nia up ra wnieñ w dniu 13 ma ja
2008 r. w Ko na rach gm. War ka pow. gró jec ki przez fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie -
czeñ stwa We wnê trz ne go w to ku czyn no œci zwi¹ za nych z prze szu ka niem dzien ni ka rzy 
Te le wiz ji Pol skiej Fi li pa Rde siñ skie go i Szy mo na Kraw czy ka, to jest o przest. z art. 231
§ 1 k.k.

Po wy ¿ sze po stê po wa nie przy go to waw cze zo sta ³o wsz czê te w opar ciu o za wia do mie -
nie Fi li pa Rde siñ skie go i Szy mo na Kraw czy ka z dnia 15 ma ja 2008 r., z tre œci któ re go
wy ni ka ³o, ¿e wy mie nie ni wy ¿ ej dzien ni ka rze w dniu 13 ma ja 2008 r. re a li zo wa li pro -
gram „Mi sja Spe c jal na” na po se sji Pio tra B¹ cz ka znaj du j¹ cej siê w Ko na rach gm. War -
ka pow. gró jec ki, na te re nie któ rej w tym cza sie fun k cjo na riu sze Agen cji
Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go wy ko ny wa li czyn no œci po le ga j¹ ce na prze szu ka niu te -
re nu po se sji Pio tra B¹ cz ka. Z za wia do mie nia te go wy ni ka ³o po nad to, ¿e w to ku re a li za -
cji pro gra mu obaj dzien ni ka rze zo sta li bez pod sta w nie prze szu ka ni przez
fun k cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go, któ rzy po nad to za trzy ma li
po sia da ne przez nich pen dri vy i ka me rê oraz – zda niem dzien ni ka rzy – na ru szy li ich
nie ty kal noœæ cie le s n¹ po przez szar pa nie, wy ry wa nie ka me ry i te le fo nu ko mór ko we go,
jak ró w nie¿ od mó wi li po da nia dzien ni ka rzom swo ich da nych.

W wy ni ku do tych cza so wych czyn no œci usta lo no, ¿e Pro ku ra tu ra Kra jo wa Biu ro do
Spraw Prze stêp czo œci Zor ga ni zo wa nej Wy dzia³ X w War sza wie pro wa dzi œle dz two sygn. 
akt PR-IV-X Ds 26/07 w spra wie prze ciw ko Alek san dro wi L. i Woj cie cho wi S. po de j rza -
nym o prze stêp stwo z art. 230 § 1 k.k. oraz w spra wie uja w nie nia pra co w ni kom spó ³ki
ak cyj nej AGO RA in for ma cji sta no wi¹ cych ta jem ni cê pa ñ stwo w¹ w po sta ci anek su do
ra por tu w spra wie dzia ³a nia Woj sko wych S³u¿b In for ma cyj nych, tj. o prze stêp stwo
z art. 265 § 1 k.k.

Po sta no wie niem z dnia 12 ma ja 2008 r. pro wa dz¹ cy œle dz two pro ku ra to rzy wy da li
po sta no wie nie o ¿¹ da niu od cz³on ka Ko mi sji We ry fi ka cyj nej ds. Woj sko wych S³u¿b In -
for ma cyj nych Pio tra B¹ cz ka wy da nia rze czy mo g¹ cych sta no wiæ do wód w spra wie,
w szcze gól no œci do ku men tów /w tym nie ja wnych/ lub noœ ni ków elek tro ni cz nych za -
wie ra j¹ cych in for ma cje po cho dz¹ ce z Ko mi sji We ry fi ka cyj nej ds. Woj sko wych S³u¿b In -
for ma cyj nych, a w ra zie od mo wy ich wy da nia zle ci li prze pro wa dze nie prze szu ka nia.
Czyn no œci te zo sta ³y po wie rzo ne do wy ko na nia De par ta men to wi Po stê po wañ Kar nych
Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go.

W dniu 13 ma ja 2008 r. o go dzi nie 6.00 piê ciu fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ -
stwa We wnê trz ne go uda ³o siê na te ren po se sji Pio tra B¹ cz ka w Ko na rach gm. War ka
pow. gró jec ki, a na stê p nie we szli do do mu, w któ rym mie sz ka³ Piotr B¹ czek. Przed
przy st¹ pie niem do prze szu ka nia Piotr B¹ czek oœ wiad czy³, i¿ chcia³ by, aby do tej czyn -
no œci zo sta ³a przy bra na wska za na przez nie go oso ba. W zwi¹z ku z tym oœ wiad cze niem
fun kcjo na riu sze ze zwo li li Pio tro wi B¹ cz ko wi na wy ko na nie te le fo nu do je go zna jo me go
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– Ma cie ja Lwa M. Po przy by ciu wy ¿ ej wy mie nio ne go z War sza wy do do mu Pio tra B¹ cz -
ka o go dzi nie 6.47 roz po czê to prze szu ka nie.

Oko ³o go dzi ny 9.30–10.00 fun kcjo na riu sze Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go
za u wa ¿y li na te re nie po se sji kil ku dzien ni ka rzy. Nad mie niæ przy tym na le ¿y, ¿e bra ma
wjaz do wa na te ren po se sji by ³a ot war ta, a sam te ren po se sji nie zo sta³ za bez pie czo ny
przez fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go przed do stê pem in nych
osób. Czyn noœæ prze szu ka nia, po prze pro wa dze niu prze szu ka nia po mie sz czeñ go spo -
dar czych, kon cen tro wa ³a siê w do mu Pio tra B¹ cz ka, do któ re go drzwi zo sta ³y za mkniê te.

W go dzi nach 11.30–11.40 do do mu Pio tra B¹ cz ka we szli – w nie u sta lo ny do tych -
czas spo sób – dzien ni ka rze Te le wiz ji Pol skiej Fi lip Rde siñ ski i Szy mon Kraw czyk. Szy -
mon Kraw czyk od mo men tu we jœcia do do mu na gry wa³ prze bieg dal szej roz mo wy
dzien ni ka rzy z fun kcjo na riu sza mi Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go. Fi lip Rde -
siñ ski usi ³o wa³ uzy s kaæ od fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go in -
for ma cje do ty cz¹ ce oko li cz no œci, w ja kich prze pro wa dza ne jest prze szu ka nie, cze go ono
do ty czy, kto wy da³ po sta no wie nie o prze szu ka niu, jak ró w nie¿ ¿¹ da³ od fun kcjo na riu -
szy oka za nia mu po sta no wie nia o prze szu ka niu. Fun kcjo na riu sze Agen cji Bez pie czeñ -
stwa We wnê trz ne go po pro si li dzien ni ka rzy o opu sz cze nie miej sca prze pro wa dza nej
przez nich czyn no œci pro ce so wej, któ re mu to ¿¹ da niu Fi lip Rde siñ ski i Szy mon Kraw -
czyk nie pod po rz¹d ko wa li siê. W zwi¹z ku z od mo w¹ opu sz cze nia do mu przez dzien ni -
ka rzy na miej sce zo sta li wez wa ni fun kcjo na riu sze Ko mi sa ria tu Po li cji w War ce, któ rzy
po przy by ciu wy le gi ty mo wa li dzien ni ka rzy, a na stê p nie za bez pie czy li te ren wo kó³ do mu
Pio tra B¹ cz ka przed do stê pem in nych osób.

Oko ³o go dzi ny 12.45 do do mu Pio tra B¹ cz ka przy je cha ³o trzech ko lej nych fun k -
cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go, któ rzy po oka za niu le gi ty ma cji
s³u¿ bo wych za ¿¹ da li wy da nia przez dzien ni ka rzy ka me ry wraz z za pi sem do tych cza -
so we go na gra nia. Po mi mo wie lo kro t nie wy da wa nych przez fun k cjo na riu szy Agen cji
Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go po le ceñ za prze sta nia dal sze go fil mo wa nia czyn no -
œci oraz wy da nia ka me ry, obaj dzien ni ka rze od mó wi li wy ko na nia po le ceñ. W zwi¹z -
ku z po wy ¿ szym fun k cjo na riu sze Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go przy st¹ pi li 
do prze szu ka nia Fi li pa Rde siñ skie go i Szy mo na Kraw czy ka, do ko nu j¹c szcze gó ³o -
we go prze szu ka nia ich odzie ¿y, jak ró w nie¿ ode bra li im ka me rê wraz z ka se t¹. Przy
obu dzien ni ka rzach uja w nio no no œ ni ki pa miê ci w po sta ci pen dri vów, któ re ta k ¿e
za bez pie czo no.

W tym sa mym dniu w go dzi nach po po ³u dnio wych w Biu rze do Spraw Prze stêp czo -
œci Zor ga ni zo wa nej Pro ku ra tu ry Kra jo wej Wy dzia³ X w War sza wie do ko na no og lê dzin
za bez pie czo nych przed mio tów, któ re na stê p nie zwró co no obu dzien ni ka rzom, z wy j¹t -
kiem ka se ty.

Frag men ty z na gra ne go przez dzien ni ka rzy prze bie gu zda rze nia w do mu Pio tra
B¹ cz ka zo sta ³y wy e mi to wa ne w pro gra mie „Mi sja Spe c jal na” Te le wi z ji Pol skiej.

Pro wa dzo ne przez Pro ku ra tu rê Okrê go w¹ w Ra do miu œle dz two znaj du je siê obe c -
nie we wstêp nej fa zie. Po wszczê ciu œle dz twa do ko na no og lê dzin akt œle dz twa V Ds.
38/08 Pro ku ra tu ry Okrê go wej w Ra do miu w spra wie utrud nia nia przez dzien ni ka rzy
Te le wiz ji Pol skiej œle dz twa o syg na tu rze PR–IV–X Ds. 26/07 Pro ku ra tu ry Kra jo wej Biu -
ra do Spraw Prze stêp czo œci Zor ga ni zo wa nej Wy dzia ³u X w War sza wie, tj. o prze stêp stwo
z art. 239 § 1 k.k., za wie ra j¹ ce go miê dzy in ny mi do ku men ty w po sta ci no ta tek s³u¿ bo -
wych fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go do ty cz¹ ce prze bie gu
zda rze nia z dnia 13 ma ja 2008 r.

Po nad to zwró co no siê do Te le wiz ji Pol skiej S. A. o na de s³a nie na grañ ma te ria ³ów
z pro gra mu „Mi sja Spe c jal na”, w któ rym wy e mi to wa no za re je stro wa ny przez dzien ni -
ka rzy prze bieg za jœcia w do mu Pio tra B¹ cz ka. Wy st¹ pio no tak ¿e do Ko men dan ta Ko mi -
sa ria tu Po li cji w War ce o na de s³a nie da nych fun kcjo na riu szy Po li cji, któ rzy zo sta li
wez wa ni przez fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go oraz do ku men -
tów spo rz¹ dzo nych w zwi¹z ku z po wy ¿ sz¹ in ter wen cj¹.

Ró wno czeœ nie trwa j¹ prze s³u cha nia œwiad ków.
Ma j¹c na uwa dze, ¿e przed mio to we œle dz two jest w fa zie po cz¹t ko wej, udzie le nie

od po wie dzi na po sta wio ne przez Pa nów Se na to rów py ta nia nie jest je sz cze mo ¿ li we.
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Wszy s t kie po ru szo ne w oœ wiad cze niu Pa nów Se na to rów kwe stie i oko li cz no œci zo sta n¹
wy ja œ nio ne i oce nio ne przez Pro ku ra to ra Okrê go we go w Ra do miu w ra mach pro wa dzo -
ne go przez nie go œle dz twa.

W tej sy tu a cji for mu ³o wa nie ja kich kol wiek po za pro ce so wych ocen od no sz¹ cych siê
do te go zda rze nia jest nie tyl ko przed wcze s ne, ale i nie up ra w nio ne.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Ma rek Sta szak
Pro ku ra tor Kra jo wy
Za stêp ca Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
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Oœ wiad cze nie se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Mie sz kañ cy Kra ko wa doœæ czê sto skar ¿¹ siê na z³y stan kra kow skich

dwor ców ko le jo wych. Za ró wno Dwo rzec G³ó wny, jak i Dwo rzec Kra ków P³a -
szów sta no wi¹ przy k³a dy ra ¿¹ cych za nie dbañ PKP. Nie czyn ne ubi ka cje, bru dne
pe ro ny, nie czyn ne scho dy ru cho me wkom po no wa ³y siê w kra job raz in fra -
struk tu ry ko le jo wej. Fa tal ny stan czy sto œci dwor ców wy ma ga je dy nie sto so wnej
sta ran no œci. St¹d te¿ nie prze ko nu j¹ mnie ar gu men ty, i¿ brak œrod ków fi nan -
so wych de ter mi nu je z³y stan tych dwor ców.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o przy po m nie nie dy -
rek cji PKP o ich obo wi¹z kach. Pro szê te¿ o przed sta wie nie har mo no gra mu re a -
li za cji in we sty cji po lep sza j¹ cych stan dwor ców w Kra ko wie.

Z po wa ¿a niem
Pa we³ Kli mo wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 17 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹z ku z na de s³a nym przy piœ mie z dnia 21 ma ja br. znak: BPS/DSK-043-478/08

oœ wiad cze niem Se na to ra RP Pa wia Kli mo wi cza do ty cz¹ cym z³e go sta nu kra kow skich
dwor ców ko le jo wych oraz har mo no gra mu in we sty cji zwi¹ za nych z je go po lep sze niem,
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje w rze czo nej spra wie.

Zgo d nie z wy ja œ nie nia mi przed ³o ¿o ny mi przez Za rz¹d PKP S.A., up rzej mie in for mu -
jê, i¿ dziê ki prze ka za niu w lu tym br. Od dzia ³o wi PKP S.A. Dwor ce Ko le jo we za rz¹ dza nia 
dwor cem Kra ków P³a szów, jak ró w nie¿ zmia nie wy ko naw cy w za kre sie ser wi su
sprz¹ ta j¹ ce go oraz wpro wa dze niu ze w nê trz nej fir my ochro niar skiej, zna cz¹ co uleg³ po -
pra wie wi ze ru nek dwor ca.

Prio ry te to wym za da niem, ja kie zo sta ³o wy zna czo ne dla dwor ca w Kra ko wie P³a szo -
wie jest po pra wa sta nu sa ni tar no-tech nicz ne go obie k tu wraz z przy sto so wa niem go dla 
po trzeb osób nie pe³ no spra wnych. W szcze gól no œci kwe stia ta do ty czy to a let, któ rych
mo der ni za cja wy ma ga op ra co wa nia pro jek tów nie zbê d nych zmian i prze wi dzia na jest
na rok 2009. Obe c nie po trze by sa ni tar ne za bez pie cza ne s¹ to a le ta mi prze no œ ny mi.
PKP S.A. za pla no wa ³a ró w nie¿ prze pro wa dze nie prac re mon to wych na dwor cu (m.in.
od no wie nie ho lu g³ó w ne go, wy mia nê sto lar ki okien nej), któ re sfi nan so wa ne zo sta n¹ ze 
œrod ków w³a s nych spó ³ki. Na ten cel PKP S.A. za mie rza prze zna czyæ kwo tê 2 mln z³.

Je d no cze œ nie PKP S.A. Od dzia³ Dwor ce Ko le jo we prze wi du je wy ko na nie je sz cze
w tym ro ku re mon tu da chu na bu dyn ku dwor ca Kra ków G³ó wny, jak ró w nie¿ na pra wê
na wie rzch ni pe ro nu Re tro. W przy sz³ym ro ku na za byt ko wym obie k cie dwor ca Kra ków
G³ó wny pla no wa ne jest wy ko na nie na stê pu j¹ cych prac:

— od no wie nie ele wa cji bu dyn ku,
— wy mia na sto lar ki okien nej i drzwio wej,
— na pra wa i czy sz cze nie po sa dzek,
— od no wie nie bo a ze rii,
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— ma lo wa nie po wie rzch ni ogól no do stêp nych,
— czê œ cio wa prze bu do wa ka na li za cji,
— wy ko na nie in sta la cji oœ wie t le nia awa ryj ne go,
— re mont pe ro nu i wia ty Re tro.
Nie zmier nie is tot n¹ kwe sti¹, któ ra wp³y wa na wy d³u ¿e nie pro ce su in we sty cji oraz

zwiê k sza jej ko sz ty, jest ko nie cz noœæ uz go d nie nia do ku men ta cji do ty cz¹ cej wszy s t kich 
pla no wa nych prac z kon ser wa to rem za byt ków.

Po nad to w ob rê bie sta cji Kra ków G³ó wny ró w no le g le pro wa dzo ne s¹ in we sty cje
zwi¹ za ne z bu do w¹ Kra kow skie go Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go, gdzie PKP S.A. za an ga -
¿o wa na jest w po wsta nie no we go dwor ca pod ziem ne go. Koszt te go przed siê w ziê cia wy -
nie sie 2,3 mln z³. Na rok bie ¿¹ cy za pla no wa no ró w nie¿ op ra co wa nie Stu dium
Wy ko nal no œci oraz Pro jek tu Wy ko naw cze go i Ra por tu Od dzia ³y wa nia na Œro do wi s ko
dla przy sz³e go dwor ca. W pier w szej po ³o wie przy sz³e go ro ku w dro dze prze tar gu zo sta -
nie wy ³o nio ny wy ko naw ca za da nia, a od czer w ca 2009 r. prze wi dy wa ne jest roz po czê -
cie prac in we sty cyj no-bu dow la nych. Za ko ñ cze nie bu do wy dwor ca za pla no wa ne
zo sta ³o na ko niec 2010 ro ku.

Bu do wa Kra kow skie go Cen trum Ko mu ni ka cyj ne go, któ ra obe j mu je m.in. in we sty -
cjê uru cho mie nia Szyb kie go Tram wa ju oraz dwor ca pod ziem ne go Kra ków G³ó wny,
prze wi du je ró w nie¿ stwo rze nie sze re gu ci¹ gów scho dów ru cho mych, z któ rych pier w -
sze zo sta n¹ wbu do wa ne i od da ne do u¿y t ko wa nia 30 wrze œ nia 2008 r. Obe c nie trwa j¹
przy go to wa nia har mo no gra mu re a li za cji in we sty cji.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra spor tu i tu ry sty ki Mi ro s³a wa Drze wiec kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z wnio s kiem o udzie le nie in for ma cji do ty -

cz¹ cych fi nan so wa nia bu do wy sta dio nów we Wroc ³a wiu, Cho rzo wie i Po zna niu.
Czy mia sta te przy pro wa dze niu bu do wy sta dio nów w mi nio nych la tach 

otrzy ma ³y wspar cie fi nan so we z bu d¿ e tu cen tral ne go b¹dŸ in sty tu cji cen -
tral nych?

Na ja kie wspar cie ze stro ny rz¹ do wej, w ja kiej wy so ko œci, mia sta te
mo g¹ li czyæ przy re a li za cji bu do wy sta dio nów w ra mach przy go to wañ do
Eu ro 2012?

Czy kwo ty te obe j mu j¹ œrod ki od da ne wspo mnia nym sa mo rz¹ dom gmin -
nym w la tach ubieg ³ych?

W ja kiej wy so ko œci wspar cie otrzy ma gmi na Kra ków przy bu do wie Sta -
dio nu TS „Wis ³a”?

Z po wa ¿a niem
Pa we³ Kli mo wicz

OdpowiedŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Paw ³a Kli mo wi cza pod czas

12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 ro ku, prze ka za ne pi s mem z dnia
21 m a ja br. (sygn. BPS/DSK-043-507/08), up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Pro jekt uchwa ³y Ra dy Mi ni strów w spra wie usta no wie nia pro gra mu wie lo let nie go
pod na zw¹ „Przy go to wa nie i wy ko na nie przed siê w ziêæ Eu ro 2012”, bê d¹ cy re a li za cj¹
prze pi su art. 5 usta wy z dnia 7 wrze œ nia 2007 r. o przy go to wa niu fi na ³o we go tur nie ju
Mi strzostw Eu ro py w Pi³ ce No ¿ nej UEFA EU RO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) za k³a -
da m.in. do fi nan so wa nie z bu d¿ e tu pa ñ stwa re a li za cji in we sty cji sta dio no wych w Po -
zna niu, Wroc ³a wiu, Cho rzo wie oraz Kra ko wie w na stê pu j¹ cej wy so ko œci:

· Wroc ³aw – kwo ta do fi nan so wa nia 110 mln z³,

· Po znañ – kwo ta do fi nan so wa nia 110 mln z³ (mi nus do tych czas otrzy ma ne do fi nan --
so wa nie 21,5 mln z³ z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej),

· Cho rzów – kwo ta do fi nan so wa nia 110 mln z³,

· Kra ków – kwo ta do fi nan so wa nia 110 mln z³ (mi nus do tych czas otrzy ma ne do fi --
nan so wa nie 29,6 mln z³ z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej).

Pod sta w¹ pro po no wa nej wy so ko œci do fi nan so wa nia (ok. 1000 EU RO na 1 krze -
se³ ko) jest wy zna czo na przez Uniê Eu ro pej skich Zwi¹z ków Pi³ kar skich (UEFA) mi ni -
mal na li cz ba miejsc, nie zbê d na dla ro ze gra nia okre œ lo nej ka te go rii me czów
pla no wa nych w ofer cie zg³o sze nio wej dla da ne go mia sta/sta dio nu.

Z po wa ¿a niem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skie ro wa ne do mi ni stra ob ro ny na ro do wej Bog da na Kli cha

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z pi s mem z dnia 9 ma ja 2008 r., któ re go ko piê prze sy ³am

w za ³¹ cze niu, otrzy ma nym od wój ta gmi ny Ko rzen na, pa na Le sz ka Skow ro -
na, zwra cam siê do Pa na z up rzej m¹ pro œb¹ o po par cie w spra wie prze ka za -
nia na rzecz gmi ny Ko rzen na dzia ³ek ewi den cyj nych nr 190/1,18, 249/1,
249/2 i 261/5 o ³¹ cz nej po wie rzch ni  6,16 ha, po ³o ¿o nych w ob rê bie Mi³ ko wej 
w gmi nie Ko rzen na wraz z za bu do wa nia mi o ku ba tu rze 10553 m3 i obie k ta mi 
in fra struk tu ry wo d no -ka na li za cyj nej, wcho dz¹ cy mi w sk³ad kom plek su woj -
sko we go nr 827, na le ¿¹ cy mi do li k wi do wa nej je d no st ki woj sko wej.

Pro szê o przy chyl ne usto sun ko wa nie siê do mo jej pro œby i wni k li w¹ ana -
li zê po stu la tów, któ re szcze gó ³o wo zo sta ³y opi sa nie w piœ mie.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Ko gut

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.17

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

pod czas 12. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 15 ma ja 2008 r.
(BPS/DSK-043-486/08), do ty cz¹ ce prze ka za nia na rzecz Gmi ny Ko rzen na dzia ³ek
wcho dz¹ cych w sk³ad kom plek su woj sko we go nr 827, up rzej mie pro szê o przy jê cie na -
stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

Przed mio tem za in te re so wa nia Wój ta Gmi ny Ko rzen na jest piêæ nie ru cho mo œci
oz na czo nych w ewi den cji grun tów ja ko dzia³ ki o nu me rach: 261/5, 249/1, 249/2,
190/1 i 18, o ³¹ cz nej po wie rzchni 6,1600 ha.

Dzia³ ka ewi den cyj na nr 261/5, o po wie rzch ni 0,0100 ha, sta no wi w³a s noœæ osób
pry wat nych. Dla te go re sort ob ro ny na ro do wej nie jest w³a œci wy w kwe stii okre œ le nia
mo ¿ li wo œci prze ka za nia jej na rzecz Gmi ny Ko rzen na. Na to miast dzia³ ki ewi den cyj ne
nr 249/1 i nr 249/2 o ³¹ cz nej po wie rzch ni 0,1100 ha, wraz z bu dyn kiem oczy sz czal ni
œcie ków i prze pom po w ni¹, zo sta ³y, ja ko zbê d ne dla po trzeb re sor tu ob ro ny na ro do wej,
prze ka za ne do za so bu Agen cji Mie nia Woj sko we go. Sta ro sta No wo s¹ dec ki wy da³ de cy -
z jê stwier dza j¹ wy ga œ niê cie z dniem 31 mar ca 2005 r. pra wa trwa ³e go za rz¹ du Mi ni -
ster stwa Ob ro ny Na ro do wej – Re jo no we go Za rz¹ du In fra struk tu ry w Kra ko wie – do
tych nie ru cho mo œci. Wójt Gmi ny Ko rzen na, je ¿e li chce po zy s kaæ wy ¿ ej wy mie nio ne
nie ru cho mo œci, mo ¿e wy st¹ piæ ze sto so w nym wnio s kiem do Agen cji Mie nia Woj sko we -
go. Z ko lei dzia³ ki ewi den cyj ne, nr 190/1 i nr 18, o ³¹ cz nej po wie rzch ni 6,0400 ha, bê d¹ 
mog ³y byæ po zy s ka ne przez Gmi nê, gdy zo sta n¹ prze ka za ne do Agen cji Mie nia Woj sko -
we go, co pla nu je siê w III kwar ta le br.

Po nad to prag nê wska zaæ, ¿e sto so wnie do ure gu lo wañ usta wy z dnia 30 ma ja 1996 r. 
o go spo da ro wa niu nie któ ry mi sk³a dni ka mi mie nia Skar bu Pañ stwa oraz o Agen cji Mie -
nia Woj sko we go (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) nie ru cho mo œci uz na ne za
zbê d ne dla po trzeb re sor tu ob ro ny na ro do wej pod le ga j¹ prze ka za niu do Agen cji Mie nia 
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Woj sko we go. Zgo d nie z prze pi sem art. 23 ust. 2 tej usta wy nie ru cho mo œci Skar bu
Pañ stwa mo g¹ byæ prze ka za ne przez Agen cjê Mie nia Woj sko we go, w dro dze umo wy, na 
w³a s noœæ je dno stce sa mo rz¹ du te ry to rial ne go na ce le zwi¹ za ne z in we sty cja mi in fra -
struk tu ral ny mi s³u ¿¹ cy mi wy ko ny wa niu za dañ w³a s nych. Je dnak usta wo daw ca nie
usta li³ dla wy mie nio nych czyn no œci za sad nie od p³at no œci. Prag nê przy pom nieæ, ¿e
Agen cja Mie nia Woj sko we go zo sta ³a po wo ³a na w ce lu ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia
po wie rzo nym jej mie niem. Uzy s ka ne z te go ty tu ³u œrod ki fi nan so we prze ka zu je do bu d¿e -
tu Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej na Fun dusz Mo der ni za cji Si³ Zbroj nych.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e obe c nie w re sor cie ob ro ny na ro do wej trwa j¹ pra ce nad
zmia na mi sy s te mo wy mi w za kre sie go spo da ro wa nia ma j¹t kiem Skar bu Pa ñ stwa za -
rz¹ dza nym przez je d no st ki or ga ni za cyj ne pod leg ³e Mi ni stro wi Ob ro ny Na ro do wej lub
przez nie go nad zo ro wa ne. Prze wi du je siê li k wi da cjê do ko ñ ca 2008 r. Agen cji Mie nia
Woj sko we go, a ta k ¿e miê dzy in ny mi zmia nê spo so bu za go spo da ro wa nia nie ru cho mo -
œci trwa le zbê d nych dla Si³ Zbroj nych.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia, po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e uz na je Pan
Mar sza ³ek za wy star cza j¹ ce.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a niem
Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

skie ro wa ne do pre ze sa In sty tu tu Pa miê ci Na ro do wej – Ko mi sji Œci ga nia Zbro dni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu Ja nu sza Kur ty ki

Sza no w ny Pa nie Pre ze sie!
Gdy sk³a da ³em w Iz bie Wy ¿ szej par la men tu Rze czy po spo li tej oœ wiad cze -

nie, w któ rym pro si ³em Pa na o mo ¿ li woœæ ut wo rze nia w No wym S¹ czu Od -
dzia ³o we go Biu ra Edu ka cji Pu b li cz nej IPN, nie spo dzie wa ³em siê, ¿e a¿ tak
bar dzo ta spra wa za in te re su je mie sz ka ñ ców S¹ dec czyz ny. Œro do wi s ka
uczel nia ne, kom ba tan ci, lu dzie wy wo dz¹ cy siê ze œro do wisk so li dar no œcio -
wych wci¹¿ py ta j¹ o po stê py w tej spra wie. W trak cie dy ¿u rów se na tor skich
sta le ktoœ zwra ca siê do mnie z pro œb¹, aby ut wo rzyæ biu ro In sty tu tu Pa miê ci
Na ro do wej na zie mi s¹ dec kiej.

Mam œwia do moœæ te go, ¿e ko sz ty zor ga ni zo wa nia de le ga tu ry czy te¿ biu -
ra IPN s¹ du ¿e. Ale œwia dom je s tem i te go, ¿e pra w da i do cie ka nie pra w dy to
war to œci nie da j¹ ce siê prze li czyæ na ¿a d ne pie ni¹ dze. Mu si my je d nak dzia ³aæ 
z roz s¹d kiem i trze ba sta raæ siê ut wo rzyæ dzie ³o na mia rê mo ¿ li wo œci.

Dla te go wy stê pu jê do Pa na Pre ze sa z oœ wiad cze niem se na tor skim,
w któ rym pro szê o ut wo rze nie w No wym S¹ czu na po cz¹ tek pun k tu in for ma -
cyj ne go IPN, lo kal ne go re fe ra tu, któ ry móg³ by za cz¹æ dzia ³aæ od sty cz nia
2009 r. Po trze ba is t nie nia ta kie go biu ra jest ogrom na, po nie wa¿, jak wie my,
je sz cze wie le do ku men tów do ty cz¹ cych zie mi s¹ dec kiej cze ka na ba da nia.
Je sz cze wie lu œwiad ków chcia ³o by prze ka zaæ In sty tu to wi Pa miê ci Na ro do wej 
cen ne in for ma cje. Czê sto do mo ich biur se na tor skich przy cho dz¹ œwiad ko wie 
mi nio nych lat, a pra co w ni cy ob s³u gu j¹ cy biu ra nie ma j¹c po trzeb nej wie dzy
i przy go to wa nia – roz k³a da j¹ tyl ko rê ce.

Sza no wny Pa nie Pre ze sie! Na dzieñ dzi siej szy mam de kla ra cjê w³adz sa -
mo rz¹ do wych, któ re chc¹ we sprzeæ ma te rial nie przy go to wa nie i ot war cie pla -
ców ki IPN w No wym S¹ czu. Dys po nu je my na S¹ dec czyŸ nie hi sto ry ka mi
pra wi co wy mi i pra wy mi, któ rzy od lat wspie ra j¹ IPN i wspie ra j¹ mnie w pro -
mo wa niu i pro pa go wa niu pra cy In sty tu tu Pa miê ci Na ro do wej. W roz mo wie ze 
mn¹ hi sto ry cy wi dz¹ szan sê na to, aby wspie raæ pra ce IPN je sz cze efek ty -
wniej. De kla ru j¹ chêæ pod jê cia pra cy przy ka ta lo go wa niu do ku men tów, wy -
ko ny wa niu dro b nych prac za bez pie cza j¹ cych do ku men ty przed ni sz cz¹ cym
dzia ³a niem cza su, ska no wa niu, po rz¹d ko wa niu itd. Chc¹ jeŸ dziæ na sym -
poz ja na u ko we, szko liæ siê, prag n¹ byæ je sz cze bar dziej przy dat ni. S¹ je sz -
cze lu dzie pra wi, któ rym za le ¿y na po zna niu pra w dzi wej i pe³ nej hi sto rii
na szej Oj czyz ny. Ma my to szczê œcie na zie mi s¹ dec kiej, ¿e s¹ tu taj pa sjo -
na ci hi sto rii, zwi¹ za ni ze œro do wis ka mi aka de mic ki mi, któ rzy mo g¹ po -
szczy ciæ siê wy ni ka mi w pra cy ba daw czej. Nie mo ¿e my mar no waæ ta kie go
po ten cja ³u.

W ko lej nym ro ku szkol nym 2008/2009 chcê – o czym ju¿ pi sa ³em w po -
prze d nim oœ wiad cze niu – po no w nie uru cho miæ w ma ³o pol skich szko ³ach
œre dnich pro gram spot kañ u cz niów z hi sto ry ka mi pra cu j¹ cy mi w IPN. Jak ¿e
bar dzo przy da³ by siê miej sco wy punkt in for ma cyj ny, lo kal ne biu ro. Jak ¿e
bar dzo by ³a by po moc na ta ka je dno stka or ga ni za cyj na.

Na ko niec de kla ru jê, Pa nie Pre ze sie, ¿e po przy chy le niu siê do pro œby
mie sz ka ñ ców zie mi s¹ dec kiej, gor lic kiej, li ma now skiej, no wo tar skiej i za ko -
pia ñ skiej o ut wo rze nie lo kal ne go pun k tu in for ma cyj ne go IPN, wy go spo da ru -
je my od po wie d ni, od po wia da j¹ cy stan dar dom lo kal, do po sa ¿y my i bê dzie my 
– par la men ta rzy œci i w³a dze sa mo rz¹ do we – wspie raæ dzia ³al noœæ te go biu ra. 
Li czy my ta k ¿e na to, ¿e wy zna czy Pan opie ku na, któ ry bê dzie spra wo wa³
me ry to ry cz ny nad zór nad dzia ³al no œci¹ pla ców ki.

Nie mar nuj my tych szans, któ re mo g¹ za o wo co waæ dla do b ra spo ³e czeñ -
stwa. Tak d³u go cze ka liœ my na uwol nie nie z fa³ szu i za k³a ma nia pol skiej hi -
sto rii. Chciej my wy s³u chaæ tych, któ rzy nas mo g¹ ubo ga ciæ wie dz¹
o mi nio nych, trud nych la tach. Wiem, ¿e dla nie któ rych œwiad ków bê d¹ cych
w po de sz³ym wie ku i z³ej kon dy cji zdro wot nej, do stêp do IPN, bez po trze by
or ga ni zo wa nia stu ki lo me tro wej wy pra wy mo ¿e byæ je dy n¹ szan s¹ na po -
dzie le nie siê wa¿ ny mi in for ma cja mi o na szej wspól nej prze sz³o œci.
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Dbaj my ta k ¿e o to, aby m³o de po ko le nie Po la ków wy cho wy waæ w mi ³o œci
do hi sto rii Oj czy z ny, nie za tra æ my szan sy wy ró w na nia za nie dbañ osta t nich
dzie siê cio le ci. Je s te œ my na ty le Po la ka mi, na ile ma my œwia do moœæ na szej
hi sto rii, na szych dzie jów. Nie wol no nam te go ba ga te li zo waæ.

Sta ni s³aw Ko gut

Od po wie dŸ

War sza wa, 17 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
up rzej mie dziê ku jê za prze ka za nie mi oœ wiad cze nia, z³o ¿o ne go przez Se na to ra Sta -

ni s³a wa Ko gu ta pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r.
Po wni k li wym za po z na niu siê z tre œci¹ oœ wiad cze nia w spra wie ut wo rze nia w No -

wym S¹ czu pun k tu in for ma cyj ne go In sty tu tu Pa miê ci Na ro do wej przed sta wiam swo je
sta no wi s ko w po wy ¿ szej spra wie.

Ut wo rze nie De le ga tu ry In sty tu tu w No wym S¹ czu, jak na po cz¹t ku pro po no wa³
Pan Se n a tor Ko gut, nie by ³o by do brym roz wi¹ za niem z pun ktu wi dze nia In sty tu tu.
Oz na cza ³o by bo wiem wy dzie le nie ze zbio ru ar chi wal ne go Od dzia ³u IPN w Kra ko wie ze spo -
³u do ku men tów zwi¹ za nych z No wo s¹ dec czyz n¹, co zna cz¹ co utrud ni ³o by kwe ren dy
i pra ce ba daw cze w od dzia le. Po za tym sub re gion no wo s¹ dec ki jest tak ¿e, w œwiet le do -
ku men tów ar chi wal nych IPN, œciœ le zwi¹ za ny z Kra ko wem. Za tem ut wo rze nie od rêb -
ne go no wo s¹ dec kie go za so bu ar chi wal ne go by ³o by me ry to ry cz nie nie u za sa dnio ne.

Je d na k ¿e, ma j¹c na uwa dze prê ¿ noœæ lo kal nych œro do wisk mo ¿ na roz wa ¿yæ uru -
cho mie nie w No wym S¹ czu pun k tu kon sul ta cyj no-in for ma cyj ne go. Je go za da niem by -
³o by ko or dy no wa nie i or ga ni zo wa nie dzia ³al no œci edu ka cyj nej oraz wspó³ pra ca
w re a li za cji lo kal nych pro jek tów ba daw czych opar tych na zbio rach ar chi wal nych In -
sty tu tu. Ut wo rze nie ww. pun ktu je sz cze w ro ku bie ¿¹ cym jest zwi¹ za ne je d nak z po nie -
sie niem zna cz nych na k³a dów fi nan so wych zwi¹ za nych m.in. z za bez pie cze niem
od po wie d niej ba zy lo ka lo wej na biu ra i ar chi wa, z za trud nie niem pra co w ni ków, wy po -
sa ¿e niem i utrzy ma niem ich sta no wisk pra cy. Wy dat ki te nie zo sta ³y za pla no wa ne
w te go ro cz nym bu d¿ e cie In sty tu tu. W ce lu umo ¿ li wie nia re a li za cji po wy ¿ sze go przed -
siê w ziê cia In sty tut za pla nu je nie zbê d ne œrod ki na ten cel w pro jek cie bu d¿ e tu na 2009 r. 
Otrzy ma nie œrod ków jest je d nak uza le ¿ nio ne od wo li usta wo daw cy.

Z po wa ¿a niem
PREZES
IN STY TU TU PA MIÊ CI NA RO DO WEJ
dr hab. Ja nusz Kur ty ka
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mar ka Kon op ki
oraz senatora Sta ni s³a wa Gor czy cy

skie ro wane do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go

Zwra ca my siê do pa na mi ni stra w spra wie do ty cz¹ cej re gio nal nej po li ty ki 
rol nej.

Jest w na szym po sia da niu pi s mo z War miñ sko -Ma zur skiej Iz by Rol ni czej 
w Ol sz ty nie, nr 1142/04 z dnia 21 kwiet nia 2008 r., kie ro wa ne do pa na – pi s -
mo w za ³¹ cze niu – szcze gó ³o wo opi su j¹ce te mat oraz do k³a d nie ob ra zu j¹ce
pro ble ma ty kê re gio na li za cji po li ty ki rol nej. Pra g nie my pa na po in for mo waæ, ¿e 
obaj po pie ra my kon cep cje i ar gu men ty przed sta wio ne w tym do ku men cie.

Bê dzie my bar dzo wdziê cz ni za in for ma cjê, ja ki jest dal szy los po stu la -
tów przed sta wio nych przez War miñ sko -Ma zur sk¹ Iz bê Rol ni cz¹.

Marek Konopka
Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 3 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pi s ma znak: BPS/DSK-043-484/08 z dnia 21 ma ja 2008 r. za wie -

ra j¹ ce go tekst wspól ne go oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to rów: Mar ka Ko n op kê
i Sta ni s³a wa Gor czy cê pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r.,
prze sy ³am w za ³¹ cze niu od po wie dŸ udzie lo n¹ na pi s mo War miñ sko-Ma zur skiej Iz by
Rol ni czej w Ol sz ty nie znak: L.dz. 1142/04/2008 – RW z dnia 21 kwiet nia 2008 r.

Z po wa ¿a niem
Artur £aw ni czak
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Za³¹cznik

Pi smo 
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

War sza wa, 29 ma ja 2008 r.

Pan
Zbi gniew Zie jew ski
Pre zes
War miñ sko-Ma zur skiej Iz by Rol ni czej

Sza no w ny Pa nie Pre ze sie,
w od po wie dzi na pi s mo znak: L.dz. 1142/04/2008 – RW z dnia 21 kwiet nia br.

w spra wie pod jê cia przez Mi ni stra Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi dzia ³añ w za kre sie wy pra -
co wa nia re gio nal nej po li ty ki rol nej oraz po stu la tów do ty cz¹ cych re a li za cji Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013, up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.

W obe c nej per spek ty wie fi nan so wej ka ¿ dy z kra jów cz³on kow skich móg³ przy j¹æ
je den pro gram obe j mu j¹ cy ca ³y kraj, al bo te¿ uchwa liæ ró¿ ne pro gra my dla po szcze -
gól nych re gio nów je d no li tych pod wzglê dem pro ble mów eko no mi cz nych, spo ³e cz -
nych oraz œro do wi s ko wych (tak jak uczy ni ³a to np. Fran cja, Nie m cy, Hi sz pa nia czy te¿
W³o chy).

W Pol sce przy jê to kie ru nek ho ry zon tal ny co oz na cza, ¿e Pro gram Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich wdra ¿a ny jest w ca ³ym kra ju. Na to miast ele men ty re gio na li za cji
uw zglê dnio ne s¹ po przez mo¿ li woœæ zró¿ ni co wa nia kry te riów do stê pu, prze strzen ne
zró¿ ni co wa nie wy ni ka j¹ ce ze spe cy fi ki dzia ³añ, np. po przez wy dzie le nie ob sza rów o nie -
ko rzy stnych wa run kach go spo da ro wa nia, ob sza rów szcze gól nie na ra ¿o nych na za nie -
czy sz cze nia azo ta na mi ze Ÿró de³ rol ni czych, ob sza rów ob jê tych sie ci¹ Na tu ra 2000
(in stru ment prze wi dzia ny do wdro ¿e nia w póŸ niej szym ter mi nie), po dzia³ œrod ków fi -
nan so wych do stêp nych w ra mach wy bra nych dzia ³añ, na po szcze gól ne wo je wó dz twa,
w ce lu za pe wnie nia ró w ne go do stê pu do wspar cia.

Wa ¿ nym ele men tem re gio na li za cji wdra ¿a nia dzia ³añ Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów 
Wiej skich jest wdra ¿a nie nie któ rych in stru men tów przez je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go (Urzê dy Mar sza³ kow skie) oraz re a li zo wa nie po de jœ cia Le a der po przez lo kal ne
gru py dzia ³a nia, w sk³ad któ rych we jd¹ przed sta wi cie le gmin i spo ³e cz no œci lo kal nych.

Na le ¿y przy tym pod kre œ liæ, ¿e przy go to wa nie i uz go d nie nie (wy ne go cjo wa nie z Ko -
mi sj¹ Eu ro pej sk¹) kil ku lub kil ku na stu pro gra mów zna cz nie siê wy d³u ¿a i jest zna cz -
nie bar dziej skom pli ko wa ne, ni¿ w przy pad ku je d ne go pro gra mu. Po nad to
op ra co wa nie je d ne go pro gra mu jest ni¿ szym ko sz tem ope ra cyj nym, zw³a sz cza gdy jest
obo wi¹ zek wdra ¿a nia wszy s t kich dzia ³añ po przez akre dy to wa n¹ agen cjê p³at ni cz¹.

Do dat ko wo na le ¿y stwier dziæ, ¿e aby do ko ny waæ zmian w za kre sie pro gra mo wa nia
po li ty ki roz wo ju ob sza rów wiej skich na le ¿y prze a na li zo waæ i pra wid ³o wo do ko naæ oce -
ny efek ty w no œci do tych cza so wych in stru men tów wspar cia.

Do ko ñ ca 2008 r. kra je cz³on kow skie UE, w tym Pol ska s¹ zo bo wi¹ za ne do prze ka -
za nia wy ni ków oce ny ex-post PROW 2004–2006 do Ko mi sji Eu ro pej skiej. Wy ni ki te bê -
d¹ s³u ¿y ³y oce nie stop nia wy ko rzy sta nia œrod ków, sku te cz no œci i wy daj no œci po mo cy
oraz od dzia ³y wa nia wspar cia na ob sza ry wiej skie. Wy ni ki tej oce ny, jak i ewa lu a cji Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007–2013, zo sta n¹ wy ko rzy sta ne za ró w no przez 
Mi ni ster stwo Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi, jak i s³u¿ by Ko mi sji przy two rze niu przy sz³e go
kszta³ tu WPR.

Po stu lat po sta wio ny przez Warmiñsko-Mazursk¹ Iz bê Rol ni cz¹ od noœ nie op ra co -
wa nia re gio nal nej po li ty ki rol nej jest cen nym wk³a dem sa mo rz¹ du rol ni cze go do dys -
ku sji zwi¹ za nej z pro gra mo wa niem po li ty ki rol nej w ra mach przy sz³ej per spek ty wy
fi nan so wej. Za chê cam wiêc do dal szych ana liz po trzeb wo je wó dz twa w za kre sie roz wo -
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ju ob sza rów wiej skich, któ re po zwo l¹ le piej roz poz naæ po trze by na po zio mie re gio nal -
nym w za kre sie wspar cia roz wo ju ob sza rów wiej skich w przy sz³ym okre sie
pro gra mo wa nia.

W kwe stii po stu la tów zwi¹ za nych z re a li za cj¹ Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007–2013 in for mu jê, i¿ kszta³t te go Pro gra mu, w tym wa run ki przy -
zna nia po mo cy w ra mach po szcze gól nych dzia ³añ, wy ni ka j¹ ze stra te gii roz wo ju
ob sza rów wiej skich, prze pi sów pra wa UE, kon sul ta cji re gio nal nych i spo ³e cz nych
(m.in. z Kra jo w¹ Ra d¹ Izb Rol ni czych) Pro gra mu, ne go cja cji z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹,
jak ró w nie¿ do œwiad czeñ we wdra ¿a niu Sek to ro we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Re -
struk tu ry za cja i mo der ni za cja sek to ra ¿y wno œcio we go oraz roz wój ob sza rów wiej -
skich 2004–2006”.

Wa ru nek, do ty cz¹ cy przy zna wa nia w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym
rol ni kom” po mo cy oso bom prze jmu j¹ cym go spo dar stwa o po wie rzchni u¿yt ków rol -
nych nie mniej szej ni¿ œre dnia po wie rzchnia grun tów rol nych w wo je wó dz twie, za war ty 
zo sta³ ju¿ we wstêp nym pro jek cie Pro gra mu, prze ka za nym KE w sty cz niu 2007 ro ku.
W trak cie je go ne go cja cji KE za le ci ³a za o strze nie ww. kry te rium po przez wpro wa dze nie
do dat ko we go wy mo gu tzw. œre dniej kra jo wej. Wa ru nek ten do ty czy³ wy ³¹ cz nie wo je -
wództw o du ¿ym roz drob nie niu agrar nym, a w przy pad ku po zo sta ³ych re gio nów kry te -
rium po zo sta ³o bez zmian (œre dnia wo je wó dz ka).

Pro gram w brzmie niu wy ne go cjo wa nym z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ zo sta³ przy jê ty przez 
KE w dro dze de cy z ji z dnia 7 wrze œ nia 2007 r.

Pra g nê wy ra Ÿ nie za zna czyæ, ¿e wszel kie je go zmia ny mu sz¹ byæ zgo d ne ze stra te gi¹
roz wo ju ob sza rów wiej skich, okre œ lo n¹ w Kra jo wym Pla nie Stra te gi cz nym, oraz z ce la -
mi po szcze gól nych in stru men tów wspar cia, jak ró w nie¿ po win ny wy ni kaæ z do œwiad -
czeñ w je go wdra ¿a niu. Oz na cza to, ¿e ewen tu al ne mo dy fi ka cje Pro gra mu mo g¹ byæ
do ko na ne nie wcze œ niej ni¿ po ro ku efek ty w nej je go re a li za cji.

Od no sz¹c siê do po stu la tu o do ko na nie re gio nal ne go zró¿ ni co wa nia wy so ko œci
wspar cia dla m³o dych rol ni ków oraz o pro por cjo nal ne uza le ¿ nie nie wy so ko œci pre mii
od wiel ko œ ci go spo dar stwa prze j mo wa ne go przez m³o de go rol ni ka, na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e 
pro wa dze nie go spo dar stwa o wiê k szej po wie rzch ni nie za w sze wi¹ ¿e siê z ko nie cz no -
œci¹ po no sze nia wy ¿ szych ko sz tów ani ¿ e li w przy pad ku mniej szych go spo darstw. Te
osta t nie bo wiem czê sto pro wa dz¹ pro duk cjê o cha rak te rze in ten sy w nym, co po ci¹ ga za 
so b¹ wy ¿ sze na k³a dy.

Pra g nê ta k ¿e zwró ciæ uwa gê, ¿e pre mia dla m³o dych rol ni ków ma byæ swe go ro dza -
ju za chê t¹ i pier w szym fi nan so wym wspar ciem u³at wia j¹ cym im roz po czê cie pro wa -
dze nia w³a s ne go go spo dar stwa. Roz po rz¹ dze nie Ra dy (WE) nr 1698/2005 z dnia 20
wrze œ nia 2005 r. w spra wie wspar cia roz wo ju ob sza rów wiej skich przez Eu ro pej ski
Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EF RROW) nie da je mo ¿ li wo œci
re gu lo wa nia wy so ko œci pre mii w za le ¿ no œci od wiel ko œ ci go spo dar stwa, kie run ku pro -
duk cji rol nej czy te¿ in nych czyn ni ków.

Zró¿ ni co wa ny pu ³ap wspar cia, uw zglê d nia j¹ cy ro dzaj be ne fi cjen ta, wiel koœæ przed -
siê bior stwa, miej sce i ro dzaj re a li zo wa nej ope ra cji czy te¿ iloœæ prze wi dy wa nych no wo
ut wo rzo nych miejsc pra cy, wpro wa dzo ny zo sta³ na to miast w dzia ³a niach o cha rak te rze 
in we sty cyj nym („Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”, „Zwiê k sza nie war to œci do da nej
pod sta wo wej pro duk cji rol nej i le œ nej”, „Two rze nie i roz wój mi kro przed siê biorstw”).

W spra wie zwiê k sze nia œrod ków fi nan so wych prze zna czo nych w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na 2007–2013 na wspar cie in we sty cji w go spo dar stwach 
rol nych w wo je wó dz twie warmiñsko-mazurskim, in for mu jê, ¿e w myœl art. 16 usta wy
z dnia 7 mar ca 2007 r. o wspie ra niu roz wo ju ob sza rów wiej skich z udzia ³em œrod ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich, po dzia ³u
œrod ków Pro gra mu w ra mach okreœ lo nych dzia ³añ, na po szcze gól ne wo je wó dz twa, do -
ko nu je Mi n i s ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi w dro dze roz po rz¹ dze nia, po up rze d nim za -
siêg niê ciu opi nii Ko mi te tu Mo ni to ru j¹ ce go Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na
la ta 2007–2013.

Pra g nê za u wa ¿yæ, ¿e kry te ria i za sa dy po dzia ³u œr od ków pu b li cz nych w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Ob s za rów Wiej skich na la ta 2007–2013 by ³y kon sul to wa ne z sa mo -
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rz¹ da mi wo je wództw, a na stê p nie przy jê te w dniu 4 wrze œ nia 2007 r. w dro dze uchwa³
Ko mi te tu Mo ni to ru j¹ ce go Pro gram Roz wo ju Ob s za rów Wiej skich na la ta 2007–2013.

Zgo d nie z uchwa ³¹ Nr 2/2007 Ko mi te tu Mo ni to ru j¹ ce go, po dzia³ œrod ków na ko -
per ty wo je wó dz kie w ra mach dzia ³añ „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” oraz „Mo -
der ni za cja go spo darstw rol nych” do ko na ny zo sta³ w opar ciu o dwa wskaŸ ni ki, któ rym
od po wie d nio przy zna no wa gê 80% i 20%. Pier wszym z nich jest li cz ba go spo darstw,
w szcze gól no œci spe³ nia j¹ cych kry te rium wiel ko œ ci eko no mi cz nej wy no sz¹ cej co naj -
mniej 4 ESU, na to miast dru gim – po wie rzchnia u¿yt ków rol nych w da nym wo je wó dz -
twie. Ten sy s tem zo sta³ za sto so wa ny przy okreœ le niu li mi tów w roz po rz¹ dze niu
Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 27 lu te go 2008 r. w spra wie po dzia ³u œrod -
ków Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (Dz. U. Nr 34, poz.
199).

Kwe stiê zwi¹ za n¹ z mo dy fi ka cj¹ wskaŸ ni ków, okreœ la j¹ cych udzia³ po szcze gól nych
wo je wództw w ca ³o œci œrod ków prze zna czo nych na in we sty cje w go spo dar stwach rol -
nych, bê dzie mo¿ na w przy sz³o œci wzi¹æ pod uwa gê. Ewen tual na zmia na po win na zo -
staæ uz go dnio na z sa mo rz¹ da mi wo je wództw oraz mu sia ³a by uzy s kaæ ak cep ta cjê
Ko mi te tu Mo ni to ru j¹ ce go Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013.

Od noœ nie wnios ku do ty cz¹ ce go kom plek so we go po de jœcia do roz wi¹ zy wa nia pro -
ble mów zwi¹ za nych z fun kcjo no wa niem ryn ku trzo dy chle wnej i ryn ku dro biu prag nê
przy pom nieæ, ¿e z dniem przy st¹ pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, po li ty ka na ryn ku
miê sa wiep rzo we go jest pro wa dzo na i re a li zo wa na w ra mach in stru men tów Wspól nej
Po li ty ki Rol nej (WPR). Za sa dy fun kcjo no wa nia wspól no to we go ryn ku wiep rzo wi ny re -
gu lu je obe c nie roz po rz¹ dze nie Ra dy (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 paŸ dzier ni ka 1975 r.
w spra wie wspól nej or ga ni za cji ryn ku wiep rzo wi ny. Prze wi du je ono na stê pu j¹ ce in -
stru men ty, któ re mo g¹ byæ za sto so wa ne na tym ryn ku:

— œrod ki in ter wen cyj ne w po sta ci do p³at do pry wat ne go sk³a d o wa nia wie p rzo wi ny
lub sku pu in ter wen cyj ne go (nie sto so wa ny je d nak od po nad trzy dzie stu lat);

— re fun da cje wy wo zo we;
— nad zwy czaj ne œrod ki wspar cia w sy tu a cji wy st¹ pie nia za k³ó ceñ na ryn ku wy wo -

³a nych roz prze strze nia niem siê cho rób zwie r zê cych.
Z uwa gi na ob jê cie ryn ku wie p rzo wi ny re gu la cja mi wspól no to wy mi, Pol ska, po do b -

nie jak i in ne kra je cz³on kow skie Unii Eu ro pej skiej, nie ma mo ¿ li wo œci sa mo dziel ne go
po de j mo wa nia de cy z ji o za sto so wa niu in stru men tów wspar cia ryn ku. De cy z jê ta k¹
mo ¿e pod j¹æ Ko mi sja Eu ro pej ska, po za siê g niê ciu opi nii Ko mi te tu Za rz¹ dza j¹ ce go ds.
Wie p rzo wi ny, w któ re go po sie dze niach bio r¹ udzia³ przed sta wi cie le Ko mi sji i kra jów
cz³on kow skich. Pol ska nie ma ró w nie¿ mo ¿ li wo œci sa mo dziel ne go po de j mo wa nia de cy -
z ji o zwiê k sze niu œrod ków na do p³a ty do eks por tu miê sa wie p rzo we go.

Je d no cze œ nie na le ¿y przy po m nieæ, i¿ nie prze t wo rzo ne miê so wie p rzo we zo sta ³o ob -
jê te re fun da cja mi z dniem 30 li s to pa da 2007 r., na pod sta wie roz po rz¹ dze nia Ko mi sji
(WE) nr 1410/2007 z dnia 29 li s to pa da 2007 r. usta la j¹ ce go re fun da cje wy wo zo we dla
wie p rzo wi ny. Obe c nie staw ki re fun da cji w sek to rze wie p rzo wi ny re gu lu je roz po rz¹ dze -
nie Ko mi sji (WE) nr 153/2008 z dnia 21 lu te go 2008 r. – staw ki po zo sta ³y je d nak na nie -
zmie nio nym po zio mie w sto sun ku do usta no wio nych w ko ñ cu li s to pa da 2007 r.

Do p³a ty przy s³u gu j¹ do tusz i pó³ tusz oraz szy nek, ³o pa tek, przod ków oraz scha -
bów. Staw ka do p³at do tej gru py pro du k tów wy no si 31,10 €/100 kg. Do dat ko wo do p³a -
ta mi do eks por tu w wy so ko œci 19,40 €/100 kg ob jê to ta k ¿e bo czek. Na nie zmie nio nym
po zio mie po zo sta ³y staw ki do p³at do wie p rzo wi ny prze two rzo nej i wy no sz¹ one w przy -
pad ku:

— szy nek su szo nych lub wê dzo nych: 54,20 €/100 kg,
— kie³ bas, w za le ¿ no œci od ro dza ju: 15,20 €/100 kg oraz 19,50 €/100 kg,
— za kon se r wo wa nych szy nek i ³o pa tek, w za le ¿ no œci od wiel ko œ ci opa ko wa nia:

17,10 €/100 kg, 22,80 €/100 kg lub te¿ 29,00 €/100 kg.
Re fun da cje eks por to we przy s³u gu j¹ do wy ro bów spe³ nia j¹ cych spe c jal ne wa run ki

ja ko œcio we oraz wy mo gi w za kre sie ja ko œci zdro wot nej i wy pro du ko wa nych w za k³a -
dach za twier dzo nych do han dlu na ryn ku Unii Eu ro pej skiej.
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Na le ¿y pod kre œ liæ, ¿e w od po wie dzi na po gor sze nie sy tu a cji pro du cen tów na ryn ku
wie p rzo wi ny, któ re na st¹ pi ³o w po ³o wie sty cz nia 2008 r., Pol ska pod jê ³a sta ra nia
o zwiê k sze nie sta wek re fun da cji do eks por tu miê sa wie p rzo we go. Mi ni ster Rol ni c twa
i Roz wo ju Wsi zwra ca³ siê z pi sem ny mi wnio s ka mi w tej spra wie do Ko mi sa rza ds. Rol -
ni c twa Ma riann Fi s cher Boel, osta t nio pi s mem z dnia 25 lu te go 2008 r. Pol ska wy stê -
po wa ³a ró w nie¿ o roz wa ¿e nie za sto so wa nia in nych in stru men tów wspar cia ryn ku
wie p rzo wi ny, w tym sku pu in ter wen cyj ne go. Mi ni ster Rol ni c twa i Roz wo ju Wsi przed -
sta wi³ wnio sek o za sto so wa nie wszel kich prze wi dzia nych pra wem wspól no to wym in -
stru men tów wspar cia ryn ku wie p rzo wi ny na po sie dze niu Ra dy Unii Eu ro pej skiej ds.
Rol ni c twa i Ry bo ³ów stwa, któ re od by ³o siê w dniu 18 lu te go 2008 r.

Wnios ki o zwiê k sze nie sta wek re fun da cji wy wo zo wych, przede wszy s t kim do œwie -
¿e go i za mro ¿o ne go miê sa wiep rzo we go, Mi n i s ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi zg³a sza³ tak -
¿e na ko lej nych po sie dze niach Ra dy UE, któ re od by ³y siê w mar cu i kwiet niu 2008 r.

Ko mi sja Eu ro pej ska uz na ³a je dnak, ¿e obe c nie nie ma pod staw do zwiê k sze nia sta -
wek re fun da cji, za pe wni ³a je dno czeœ nie o sta ³ym mo ni to rin gu sy tua cji na ryn ku wiep -
rzo wi ny.

Je œ li cho dzi o ry nek dro biu in for mu jê, i¿ pod jê to sta ra nia o uru cho mie nie po mo cy
dla pro du cen tów dro biu i jaj, któ rzy po nie œ li stra ty w zwi¹z ku z wpro wa dzo ny mi ogra -
ni cze nia mi w swo bo d nym han dlu dro biem, w tym pi s klê ta mi i ja ja mi. W tym ce lu
w dniu 16 sty cz nia 2008 r. od by ³o siê w Bruk se li spo t ka nie bi la te ral ne z Ko mi sj¹ Eu ro -
pej sk¹, któ re go ce lem by ³o omó wie nie mo ¿ li wo œci za sto so wa nia w przy pad ku Pol ski
prze wi dzia nych w ra mach wspól nej or ga ni za cji ryn ku w sek to rach miê sa dro bio we go
i jaj tzw. nad zwy czaj nych œrod ków wspar cia z ty tu ³u strat po nie sio nych przez sek tor
dro biar ski w wy ni ku wy kry tych osta t nio og nisk gry py pta ków i wpro wa dzo nych
w zwi¹z ku z tym ogra ni czeñ. Na spo t ka niu usta lo no, ¿e Pol ska prze ka ¿e do Ko mi sji Eu -
ro pej skiej szcze gó ³o we in for ma cje o gry pie pta ków, w tym na te mat po nie sio nych przez
sek tor dro biar ski strat. Na pod sta wie tych in for ma cji Ko mi sja Eu ro pej ska okre œ li czy
jest mo ¿ li we za sto so wa nie w Pol sce nad zwy czaj nych œrod ków wspar cia.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi zwró ci ³o siê z pro œb¹
do po szcze gól nych or ga ni za cji sek to ra dro biu i jaj o prze ka za nie in for ma cji od noœ nie
po nie sio nych strat ce lem za pre zen to wa nia ich pod czas ko lej ne go spot ka nia bi la te ral -
ne go z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹. Na pod sta wie da nych otrzy ma nych od or ga ni za cji sek to ra
dro biu i jaj zo sta³ przy go to wa ny „Wnio sek Rze czy po spo li tej Pol skiej do Ko mi sji Eu ro pej -
skiej ws. nad zwy czaj nych œrod ków wspar cia dla sek to ra dro biar skie go w Pol sce" za -
wie ra j¹ cy m.in. in stru men ty wspar cia oraz kwo ty re kom pen sat.

Po nad to po de j mo wa ne s¹ ró w nie¿ dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu za chê ca nie pro du cen -
tów trzo dy chle w nej i dro biu do za wie ra nia umów kon tra k ta cyj nych z za k³a da mi ubo -
jo wy mi w ce lu za pe w nie nia sta bil no œci zby tu ¿yw ca wie p rzo we go i dro bio we go oraz
wzmac nia nie po zy cji pro du cen tów po przez two rze nie grup pro du cen c kich.

Z po wa ¿a niem
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a w ni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Pa ni Mi ni ster!
Szpi tal ne od dzia ³y ra tun ko we w ca ³ym kra ju nie spe³ nia j¹ swo je go pod sta -

wo we go za da nia, gdy¿ sta ³y siê iz ba mi przy jêæ, gdzie w 80% przy j mo wa ni s¹
pa cjen ci, któ rzy mo g li by byæ ho spi ta li zo wa ni w pod sta wo wej opie ce zdro wot -
nej. Zwiê k sza to ko sz ty tych od dzia ³ów, a za ra zem stwa rza sy tu a cjê, w któ rej
le ka rze ze spe cjal no œci¹ me dy cy ny ra tun ko wej nie chc¹ w tych od dzia ³ach
pra co waæ, gdy¿ uwa ¿a j¹, ¿e pra cu j¹ w POZ.

Pro szê o po in for mo wa nie, czy re sort zdro wia op ra co wu je in ny sy s tem za -
bez pie cze nia pa cjen tów ni¿ obe c nie, cho cia ¿ by po przez kon tra k to wa nie przez 
NFZ noc nej po mo cy wy jaz do wej czy pra cê iz by przy jêæ nie za le ¿ nie od za kon -
trak to wa nia SOR.

Pro szê ró w nie¿ o po in for mo wa nie mnie, czy fi nan so wa nie szpi tal ne go od -
dzia ³u ra tun ko we go od 2009 r. bê dzie, tak jak w przy pad ku ze spo ³ów po go to -
wia ra tun ko we go, z bu d¿ e tu lub po przez for mê mie sza n¹, to zna czy
bu d¿ e to w¹ i z kon trak tu z NFZ, tak aby w ca ³o œci ra to w ni c two me dy cz ne zo -
sta ³o wy dzie lo ne w sy s te mie fi nan so wa nia w ochro nie zdro wia.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.17

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
usto sun ko wu j¹c siê do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Nor ber ta Kraj cze go, prze s³a -

ne go dnia 21 ma ja 2008 ro ku, znak BSP/DSK-043-500/08, do ty cz¹ ce go spo so bu fi -
nan so wa nia Szpi tal nych Od dzia ³ów Ra tun ko wych, up rzej mie in for mu jê, i¿ na 2008 r.
zo sta ³o za kon trak to wa nych po nad 200 szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko wych. W tym
miej scu na le ¿y pod kre œ liæ, i¿ szpi tal ne od dzia ³y ra tun ko we sta no wi¹ pod sta wo wy ele -
ment sy s te mu Pa ñ stwo we Ra to w ni c two Me dy cz ne, któ ry zo sta³ wpro wa dzo ny usta w¹ 
z dnia 8 wrze œ nia 2008 r. o Pa ñ stwo wym Ra to w ni c twie Me dy cz nym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, z póŸn. zm.). Zgo d nie z przy wo ³a n¹ usta w¹, ww. od dzia³ sta no wi ko mór kê
or ga ni za cyj n¹ szpi ta la udzie la j¹ c¹ œwiad czeñ opie ki zdro wot nej oso bom w sta nie na -
g³e go za gro ¿e nia zdro wot ne go. Na to miast szcze gó ³o we wy ma ga nia i za da nia, a ta k ¿e
mi ni mal ne wy po sa ¿e nie, or ga ni za cjê oraz mi ni mal ne za so by ka d ro we szpi tal nych od -
dzia ³ów ra tun ko wych zo sta ³y ure gu lo wa ne w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Zdro wia z dnia 
15 mar ca 2007 r. w spra wie szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko wych (Dz. U. Nr 55,
poz. 365).

Pod sta wo wym za da niem szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko wych jest opie ka nad pa -
cjen ta mi w sta nach na g³e go za gro ¿e nia zdro wot ne go. Na le ¿y je dnak pa miê taæ, i¿ szpi -
tal ne od dzia ³y ra tun ko we w swym za ³o ¿e niu s¹ po wo ³a ne do nie sie nia po mo cy ró w nie¿
pa cjen tom na tzw. „trak cie zie lo nym”. Oso by, któ re sa mo dziel nie tra fi ³y do SOR i po -
trze bu j¹ po mo cy me dy cz nej ró w nie¿ mu sz¹ byæ w od dzia le ra tun ko wym przy jê te i nie
mo g¹ zo staæ ode s³a ne bez kon tak tu z le ka rzem lub przy naj mniej pie lêg niar k¹ czy ra to wni -
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kiem me dy cz nym. Z co dzien nej prak ty ki od dzia ³u ra tun ko we go nie da siê wy e li mi no -
waæ tej gru py pa cjen tów. Ma j¹c na uwa dze miê dzy in ny mi fakt, i¿ do tych cza so we
prze pi sy ww. usta wy nie w pe³ ni roz wi¹ zu j¹ pro ble my zwi¹ za ne z fun kcjo no wa niem sy -
s te mu Pañ stwo we ra to wni ctwo Me dy cz ne, w tym ró w nie¿ kwe stie zwi¹ za ne ze szpi tal -
ny mi od dzia ³a mi ra tun ko wy mi, Kie ro wni ctwo Mi ni ster stwa Zdro wia pod jê ³o de cyz jê
o roz po czê ciu prac nad no we li za cj¹ ww. ak tu pra w ne go.

Na le ¿y pod kre œ liæ, i¿ pier w szy, kon cep cyj ny etap prac Mi ni ster Zdro wia po wie rzy³
po wo ³a ne mu Ze spo ³o wi ds. no we li za cji usta wy o Pa ñ stwo wym Ra to w ni c twie Me dy cz -
nym. W ze spo le tym ucze st ni czy sze ro kie gro no eks per tów i uz na nych au to ry te tów
w dzie dzi nie me dy cy ny ra tun ko wej. W ra mach prac ze spo ³u wy pra co wa ny zo sta³
wstêp ny pro jekt zmian w obo wi¹ zu j¹ cej usta wie z dnia 8 wrze œ nia 2006 o Pa ñ stwo -
wym Ra to w ni c twie Me dy cz nym. W naj bli¿ szych ty go dniach pro jekt bê dzie przed mio -
tem prac re dak cyj nych, a po ich za ko ñ cze niu bê dzie móg³ zo staæ prze ka za ny do
uz go d nieñ po za Mi ni ster stwem Zdro wia. Po ni ¿ ej przed sta wiam naj wa ¿ niej sze pro po zy -
cje ze spo ³u.

No wo œci¹ ma byæ wpro wa dze nie trzech ka te go rii szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko -
wych. Mia ³y by to byæ od dzia ³y ka te go rii: pod sta wo wej (w wiê k szo œci w po wia to wych
i miej skich ZOZ), re gio nal nej (w wiê k szo œci w wo je wó dz kich i spe cja li sty cz nych ZOZ)
i po nadre gio nal nej (w wiê k szo œci w aka de mic kich ZOZ).

Ró¿ ni ce do ty czy ³y by wy ma gañ te ch ni cz nych i ar chi tek to ni cz nych, per so ne lu me -
dy cz ne go, a ta k ¿e po zio mu fi nan so wa nia. Szcze gó ³o wym op ra co wa niem za ga d nieñ te -
chni cz no-or ga ni za cyj nych te go roz wi¹ za nia ma siê za j¹æ kil ku o so bo wy ze spó³
eks per tów, z kon sul tan tem kra jo wym w dzie dzi nie me dy cy ny ra tun ko wej na cze le. Na -
le ¿y pod kre œ liæ, i¿ u Ÿró de³ po mys ³u ka te go ry za cji SOR le ¿y z je d nej stro ny po trze ba
uza le ¿ nie nia ro dza ju udzie lo nych œwiad czeñ od ja ko œci or ga ni za cji i wy po sa ¿e nia SOR, 
z dru giej zaœ zna le zie nie spo so bu na bar dziej ade k wat ne fi nan so wa nie dzia ³al no œci
SOR za le ¿ nie od ro dza ju udzie la nych œwiad czeñ, kwa li fi ka cji per so ne lu, czy za ple cza
spe cja li sty cz ne go szpi ta la. Ró w no cze œ nie in for mu jê, i¿ ze spó³ su ge ru je po zo sta wie nie
do tych cza so we go fi nan so wa nia od dzia ³ów ra tun ko wych ze œrod ków po cho dz¹ cych ze
sk³ad ki na ubez pie cze nie zdro wot ne. W dys ku sji po ja wi ³a siê pro po zy cja mie sza ne go
me cha ni z mu fi nan so wa nia – za go to woœæ – z bu d¿ e tu pa ñ stwa i za udzie lo ne fak ty cz nie 
œwiad cze nia zdro wot ne – ze sk³ad ki na ubez pie cze nie zdro wot ne. Osta te cz na de cy z ja
w tym przed mio cie nie zo sta ³a je sz cze pod jê ta, mu si byæ ona ró w nie¿ pod da na dys ku sji 
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. W ra mach uspra w nie nia pod sta wo wej opie ki zdro -
wot nej pla no wa na jest zmia na za sad kon tra k to wa nia noc nej i œwi¹ te cz nej wy jaz do wej
po mo cy le kar skiej i pie lê g niar skiej. Na le ¿y ró w nie¿ pod kre œ liæ, i¿ w wie lu szpi ta lach iz -
by przy jêæ fun k cjo nu j¹ ró w no le g le do szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko wych i s¹ ró w no -
le g le fi nan so wa ne. Pra g nê za zna czyæ, i¿ przed sta wio ne po wy ¿ ej pro po zy cje nie by ³y
je sz cze przed mio tem ak cep ta cji Kie ro w ni c twa Mi ni ster stwa Zdro wia, do pie ro po tej de -
cy z ji bê dzie mo ¿ na mó wiæ o ofi cjal nych pro po zy cjach zmian le gi s la cyj nych w za kre sie
ra to w ni c twa me dy cz ne go.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Pa ni Mi ni ster!
Zwra cam siê z pro œb¹ o po in for mo wa nie mnie o za ku pie dla Lot ni cze go

Po go to wia Ra tun ko we go he li kop te rów sa ni tar nych oraz o tym, kie dy zo sta n¹
pod jê te dzia ³a nia le gi s la cyj ne w spra wie zmian w prze pi sach pra wa, do ty -
cz¹ cych miejsc do l¹ do wa nia oraz l¹ do wisk dla he li kop te rów sa ni tar nych,
do sto so wu j¹ cych je do prze pi sów unij nych.

We d³ug oce ny eks per tów obe c ne prze pi sy mó wi¹ ce o l¹ do wis kach dla
he li kop te rów s¹ tak roz bu do wa ne, ¿e nie wie le ró¿ ni¹ siê od prze pi sów do ty -
cz¹ cych bu do wa nia l¹ do wis ka dla sa mo lo tów cy wil nych, dla te go ¿a d ne z no -
wo bu do wa nych przy szpi ta lach miejsc do l¹ do wa nia nie mo ¿e spe³ niæ
wa run ków, któ re za war te s¹ w tych prze pi sach.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

OdpowiedŸ

War sza wa, 2008.06.17

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
usto sun ko wu j¹c siê do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Nor ber ta Kraj cze go, prze s³a -

ne go dnia 21 ma ja 2008 ro ku, znak BSP/DSK-043-500/08, do ty cz¹ ce go za ku pu œmig -
³ow ców dla SP ZOZ lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we oraz zmian w prze pi sach pra wa,
do ty cz¹ cych miej sca do l¹ do wa nia i l¹ do wisk dla he li kop te rów sa ni tar nych, zgo d nie
z in for ma cja mi, uzy s ka ny mi od SP ZOZ LPR up rzej mie in for mu jê, i¿:

Pro ble ma ty kê l¹ do wisk re gu lu j¹ prze pi sy miê dzy na ro do we [ICAO Aneks 14 do Kon -
wen cji o Miê dzy na ro do wym Lot ni c twie Cy wil nym tom II – he li por ty oraz JAR-OPS 3 „Za -
rob ko wy Prze wóz Lot ni czy (œmig ³ow ce)" ACJ do Do dat ku 1 do JAR-OPS 3.005 (d)] oraz
prze pi sy kra jo we (Roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 15 mar ca 2007 r. w spra wie
Szpi tal ne go Od dzia ³u Ra tun ko we go oraz Roz po rz¹ dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 20 lip ca 2004 r. w spra wie wy ma gañ dla l¹ do wisk).

W chwi li obe c nej nie s¹ pro wa dzo ne ¿a d ne dzia ³a nia le gi s la cyj ne w spra wie zmian
w tych prze pi sach pra wa, gdy¿ wy ¿ ej wy mie nio ne prze pi sy re gu lu j¹ ce pro ble ma ty kê
l¹ do wisk s¹ zgo d ne z prze pi sa mi unij ny mi. Z te go te¿ wzglê du w naj bli¿ szym cza sie
prze pi sy te nie bê d¹ mog ³y zo staæ je d no stron nie zmie nio ne przez Pol skê.

Pro blem l¹ do wisk szpi tal nych jest doœæ po wsze ch ny i mi mo po de j mo wa nych dzia -
³añ sze reg u¿y wa nych l¹ do wisk nie spe³ nia i ni g dy nie spe³ ni kry te riów bez pie cze ñ stwa
w³a œci wych dla œmig ³ow ców o kla sie osi¹ gów 1 lub 2. Za zwy czaj l¹ do wis ka ta kie po ³o -
¿o ne s¹ w za gê sz czo nym œro do wi s ku nie przy ja z nym na te re nie szpi ta la. Wiê k szoœæ
szpi ta li w Pol sce bu do wa na by ³a kil ka na œcie lub na wet kil ka dzie si¹t lat te mu cze go
kon se k wen cj¹ jest obe c noœæ na te re nie szpi ta la wy so kich drzew.

W zwi¹z ku ze sta r¹ in fra struk tu r¹ szpi ta li oraz to wa rzy sz¹ cy mi jej ele men ta mi zie -
le ni nie je d no krot nie nie ma mo ¿ li wo œci wy bu do wa nia l¹ do wis ka na zie mi, któ re go wy -
mia ry na rzu ca Roz po rz¹ dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 20 lip ca 2004 r.
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w spra wie wy ma gañ dla l¹ do wisk. Mó wi ono o tym, ¿e d³u goœæ i sze ro koœæ po la wzlo tów 
l¹ do wis ka prze zna czo ne go dla œmig ³ow ców nie po win na byæ mniej sza ni¿ dwu kro t na
d³u goœæ naj wiê k sze go wy mia ru œmig ³ow ca u¿y wa ne go na da nym l¹ do wis ku. Po nad to
na chy le nie po wie rzch ni po de jœ cia do l¹ do wa nia i star tu nie mo ¿e byæ wiê k sze ni¿ 1: 6
(na d³u go œci 600 me trów). Bu do wa no wych lub prze bu do wa is t nie j¹ cych l¹ do wisk
przy szpi tal nych jest d³u go trwa ³a, a cza sem zu pe³ nie nie mo ¿ li wa np. z po wo du bra ku
miej sca. W kon te k œ cie po zio mu ry zy ka zwi¹ za ne go z li cz b¹ ope ra cji HEMS wy ró¿ nia siê 
dwie ka te go rie l¹ do wisk. Pier w sza z nich to ba za ope ra cyj na HEMS. Jest to miej sce,
z któ re go roz po czy na j¹ siê wszy s t kie wy lo ty i po wro ty z ope ra cji HEMS. Dru ga ka te go -
ria to l¹ do wis ka szpi tal ne, któ re s¹ po ³o ¿o ne na te re nie lub w bez po œre d nim s¹ sie dz -
twie szpi ta la lub na je go da chu. Obo wi¹ zek za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa lo tów oraz
zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka wy pad ku pod czas star tu i l¹ do wa nia na l¹ do wis kach po ³o ¿o -
nych w miej scach pu b li cz nych na le ¿y do w³adz pa ñ stwa na te ry to rium, któ re go l¹ do -
wis ko jest zlo ka li zo wa ne. Stan ta ki mo ¿e byæ osi¹g niê ty m.in. po przez wpro wa dze nie
do u¿y t ko wa nia œmig ³ow ców, któ rych osi¹ gi spe³ nia j¹ wy ma ga nia prze pi sów, pro gra -
my mo der ni za cji l¹ do wisk, ich li k wi da cjê lub prze nie sie nie w in ne miej sce, któ re po -
zwa la na spe³ nie nie norm bez pie cze ñ stwa.

Miê dzy in ny mi w ra mach tych dzia ³añ w chwi li obe c nej przy go to wy wa na jest umo -
wa z fir m¹ Eu ro cop ter, a pier w sze eg zem pla rze no wo cze s nych œmig ³ow ców ra to w ni -
czych bê d¹ suk ce sy w nie do star czo ne do SP ZOZ Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go
do ko ñ ca 2010 ro ku. Po przez za kup no wych œmig ³ow ców dla SP ZOZ Lot ni cze Po go to -
wie Ra tun ko we Pol ska uzy s ka zna cz¹ ce zwiê k sze nie bez pie cze ñ stwa ope ra cji HEMS,
z is t nie j¹ cych i bu do wa nych l¹ do wisk przy szpi tal nych.

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, i¿ w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Œro do wis ko pla no wa ne s¹ fun du sze miê dzy in ny mi na mo der ni za cjê lub bu do wê
l¹ do wisk dla œmig ³ow ców przy szpi tal nych od dzia ³ach ra tun ko wych. Po win no to w zna cz -
nym stop niu po pra wiæ mo¿ li wo œci ope ro wa nia œmig ³ow ców ra to wni czych z l¹ do wisk
przy szpi tal nych.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go
z³o¿one wspól nie z in ny mi se na to ra mi

skie ro wa ne do mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Urzê dy mar sza³ kow skie wstrzy ma ³y na bór i roz strzy g niê cie kon kur sów
na do ta cje unij ne, t³u ma cz¹c to bra kiem wy ty cz nych z mi ni ster stwa do ty -
cz¹ cych do ku men ta cji, któ ra by ³a by zgo d na z pra wem unij nym, gdy¿ obe c nie 
na sze pra wo jest nie do sto so wa ne w dzie dzi nie ochro ny œro do wi s ka do wy -
ma gañ Unii Eu ro pej skiej, a nie pra wid ³o wo œci spo wo do wa ³y by zwrot œrod -
ków unij nych.

Brak le gi s la cji, spo wo do wa ny nie do sto so wa niem pol skie go pra wa
w dzie dzi nie ochro ny œro do wi s ka do wy ma gañ Unii Eu ro pej skiej, mo ¿e spo -
wo do waæ, ¿e tyl ko wo je wó dz two opol skie stra ci 60 mi lio nów eu ro, któ re mo ¿ -
na by ³o by po zy s kaæ ze œrod ków po mo co wych Unii Eu ro pej skiej.

Pro szê o po in for mo wa nie mnie o dzia ³a niach mi ni ster stwa w tym za kre sie.

Z po wa ¿a niem

Nor bert Kraj czy
S³a wo mir Sa dow ski
Grze gorz Woj cie chow ski
W³a dy s³aw Daj czak
Zdzi s³aw Pu pa
Ka zi mierz Ja wor ski
Wi told Lech Id czak

OdpowiedŸ

War sza wa, 11 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na z³o ¿o ne oœ wiad cze nie przez Pa na Se na to ra Nor ber ta Krajcze go do -

³¹ czo ne do pis ma Pa na Mar sza³ ka z dnia 28 ma ja br. (znak: BPS/DSK-043-505/08)
w spra wie: wstrzy ma nia na bo ru i roz strzyg niê cia kon kur sów na do ta cje unij ne
w zwi¹z ku z nie do sto so wa niem pol skie go pra wa w dzie dzi nie ochro ny œro do wis ka,
prag nê po ni ¿ej przed sta wiæ na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

In for mu jê, i¿ w opi nii Ko mi sji Eu ro pej skiej is t nie je za sa d ni cza nie zgo d noœæ pol skich
prze pi sów z wy mo ga mi dy rek ty wy 85/337/EWG w spra wie oce ny skut ków wy wie ra -
nych przez nie któ re przed siê w ziê cia pu b li cz ne i pry wat ne na œro do wi s ko na tu ral ne
(z póŸ niej szy mi zmia na mi) oraz nie zgo d noœæ z dy rek ty w¹ Ra dy 79/409/EWG z dnia
2 kwiet nia 1979 ro ku w spra wie ochro ny dzi kich pta ków a ta k ¿e dy rek ty w¹ Ra dy
92/43/EWG z dnia 21 ma ja 1992 ro ku w spra wie ochro ny sie d lisk na tu ral nych oraz
dzi kiej fau ny i flo ry. Za rzu ty do ty cz¹ w szcze gól no œci nie pra wid ³o we go umiej sco wie nia
w chro no lo gii pro ce su in we sty cyj ne go ocen od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko, udzia ³u or -
ga ni za cji eko lo gi cz nych w pro ce sie ocen od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko oraz niewy zna -
cze nia lub nie pra wid ³o we go wy zna cze nia ob sza rów sie ci Na tu ra 2000.

Ko mi sja Eu ro pej ska przy wi¹ zu je ogrom n¹ wa gê do prze pro wa dza nia ocen od dzia -
³y wa nia in we sty cji na œro do wis ko zgo d nie z pra wem unij nym, wo bec cze go kon sek -
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Woj ciech Skur kie wicz
Wie s³aw Do b kow ski
Ta de usz Sko ru pa
Piotr Ka le ta
Ta de usz Gru sz ka
Krzy sz tof Maj kow ski



wen cj¹ po zo sta wa nia w spo rze z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ w opi sa nej po wy ¿ ej kwe stii
móg³ by byæ brak ak cep ta cji pro jek tów fi nan so wa nych w ra mach œrod ków unij nych.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym miê dzy re sor to wy ze spó³ Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal -
ne go, Mi ni ster stwa Œro do wi s ka oraz Mi ni ster stwa In fra struk tu ry przy go to wa³ pro jekt
„Wy ty cz nych w za kre sie po stê po wa nia w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko 
dla przed siê w ziêæ wspó³ fi nan so wa nych z kra jo wych lub re gio nal nych pro gra mów ope -
ra cyj nych”, któ re po prze pro wa dze niu kon sul ta cji zo sta ³y pod pi sa ne z dniem 3 czer w -
ca. Po wy ¿ sze wy ty cz ne ma j¹ na ce lu wska zaæ be ne fi cjen tom spo sób po stê po wa nia
w okre sie prze jœ cio wym tj. do zmia ny pol skich prze pi sów. In for mu jê ró w nie¿, ¿e do ku -
ment ten by³ na bie ¿¹ co oma wia ny z par t ne ra mi z Ko mi sji Eu ro pej skiej; nie wy st¹ pi
wiec za gro ¿e nie, ¿e za war te w wy ty cz nych za le ce nia bê d¹ kwe stio no wa ne przez Ko mi -
sjê Eu ro pej sk¹.

Pra g nê ta k ¿e po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster Œro do wi s ka przy go to wa³ pro jekt usta wy
pn. „O up ra w nie niach spo ³e cze ñ stwa w ochro nie œro do wi s ka oraz o oce nach od dzia ³y -
wa nia na œro do wi s ko i or ga nach ad mi ni stra cji w tym za kre sie” wpro wa dza j¹ cej od po -
wie d nie zmia ny w prze pi sach pra wa pol skie go. Pra ce nad pro jek tem ww. usta wy
do bie ga j¹ ko ñ ca i po za twier dze niu przez Ra dê Mi ni strów zo sta nie wnie sio na do Se j -
mu. Na to miast za pi sy wy ty cz nych, któ re ma j¹ obo wi¹ zy waæ w okre sie prze jœ cio wym,
s¹ sko re lo wa ne z pro jek to wa ny mi prze pi sa mi usta wy, wiêc zmia ny nie po win ny po wo -
do waæ trud no œci dla ak tu al nie przy go to wy wa nych in we sty cji.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e za pre zen to wa ne po wy ¿ sze roz wi¹ za nia, do ty cz¹ ho ry zon -
tal ne go roz strzy g niê cia pro ble ma ty ki wy ni ka j¹ cej z bra ku ko re la cji pra wo daw stwa pol -
skie go z dy rek ty wa mi unij ny mi. Po ni ¿ ej pra g nê przed sta wiæ in for ma cjê na te mat
sy tu a cji w Re gio nal nych Pro gra mach Ope ra cyj nych.

In for mu jê, i¿ czê œæ In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cych (IZ) re gio nal ny mi pro gra ma mi ope ra -
cyj ny mi (RPO) za de cy do wa ³a o zmia nie ter mi nu na bo rów pro jek tów w ra mach tych
dzia ³añ, któ rych mia ³y do ty czyæ zmia ny w wy ty cz nych. Ar gu men to wa ³y to ry zy kiem
zwi¹ za nym z ewen tu al nym co fa niem przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹ do ta cji dla pro jek tów,
któ re ma j¹ do ku men ta cjê nie zgo d n¹ z wy mo ga mi dy rek ty wy 85/337/EWG Ra dy
z dnia 27 czer w ca 1985 r. w spra wie oce ny skut ków wy wie ra nych przez nie któ re przed -
siê w ziê cia pu b li cz ne i pry wat ne na œro do wi s ko na tu ral ne. Pra g nê pod kre œ liæ, ¿e
w przy pad ku woj. opol skie go, wy da nie ww. de cy z ji o wy ty cz nych umo ¿ li wi ³o po no w ne
uru cho mie nie pro ce du ry kon kur so wej w ra mach re gio nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne -
go, co zni we lu je za gro ¿e nie bra ku ab sor p cji œrod ków w po wy ¿ szym pro gra mie.

W opi nii Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go za wie sza nie kon kur sów nie jest uza -
sa dnio ne. Kon kur sy, któ re zo sta ³y og ³o szo ne po win ny zo staæ roz strzyg niê te, na to miast 
przed pod pi sa niem umów o do fi nan so wa nie be ne fi cjen ci po win ni mieæ czas na do sto -
so wa nie do ku men ta cji do wy mo gów w za kre sie ochro ny œro do wis ka. Po wy ¿ sze sta no -
wis ko zo sta ³o przed sta wio ne In sty tu cjom Za rz¹ dza j¹ cym re gio nal ny mi pro gra ma mi
ope ra cyj ny mi w trak cie spot ka nia w dniu 12 ma ja 2008 r. Na le ¿y je dnak pa miê taæ, ¿e
w per spek ty wie fi nan so wej 2007–2013 Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go nie za -
rz¹ dza re gio nal ny mi pro gra ma mi ope ra cyj ny mi. MRR pe³ ni dla re gio nal nych pro gra -
mów ope ra cyj nych fun kcjê In sty tu cji Koor dy nu j¹ cej. Zgo d nie z art. 60 roz po rz¹ dze nia
Ra dy 1083/2006 za pra wid ³o we i efek ty wne za rz¹ dza nie pro gra mem ope ra cyj nym od -
po wia da In sty tu cja Za rz¹ dza j¹ ca. W przy pad ku re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj -
nych fun kcjê In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej pe³ ni Zarz¹d. Wo je wó dz twa. Do kom pe ten cji IZ
na le ¿y m.in. op ra co wa nie, za rz¹ dza nie i okreœ le nie szcze gó ³o wych za sad do ty cz¹ cych
wdra ¿a nia re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych, w tym pro ce dur do ty cz¹ cych wy bo -
ru wnios ków oraz usta la nia har mo no gra mu na bo ru wnios ków dla po szcze gól nych
dzia ³añ.

Z po wa ¿a niem
El¿ bie ta Bie ñ kow ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia Jac ka Pa sz kie wi cza

Pa nie Pre ze sie!
W imie niu cz³on ków STO MOZ oraz dy rek to rów SPZOZ zwra cam siê z py ta -

niem o spo sób kon tra kto wa nia szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko wych od 1 lip ca
2008 r. Czy kry te rium g³ó wnym bê dzie po dzia³ na szpi ta le kli ni cz ne, wo je wó dz -
kie, po wia to we? Czy je d nym z kry te riów bê dzie dys po no wa nie dia gno sty k¹
ob ra zo w¹, czy li re zo nan sem mag ne ty cz nym i to mo gra fem kom pu te ro wym,
a tak ¿e pra co wni¹ he mo dy na mi cz n¹, OIOM, od dzia ³em chi rur gii ura zo wej, la -
ryn go lo gii, pod od dzia ³em uda ro wym od dzia ³u neu ro lo gii, gdy¿ szpi ta le po wia -
to we, któ re ma j¹ SOR, ró w nie¿ ma j¹ ta k¹ dia gno sty kê i ta kie od dzia ³y
szpi tal ne? Na osta t nim po sie dze niu se nac kiej Ko mi sji Zdro wia nie otrzy ma liœ -
my je dno zna cz nej od po wie dzi na to py ta nie.

Na po prze d nim po sie dze niu ko mi sji, w obe c no œci przed sta wi cie la Mi ni -
ster stwa Zdro wia, NFZ, kon sul tan tów kra jo wych i wo je wó dz kich z za kre su
pe dia trii, przy jê to je d no zna cz nie wnio sek, ¿e przy szpi tal nych od dzia ³ach pe -
dia try cz nych na le ¿y wpro wa dziæ kon sul ta cyj n¹ po ra d niê dla dzie ci ja ko po -
ra d niê spe cja li sty cz n¹. Ma ona byæ po mo stem po miê dzy POZ a od dzia ³em
dzie ciê cym, a za ra zem ogra ni czyæ ho spi ta li za cjê na tych od dzia ³ach i zmniej -
szyæ po no szo ne przez nie ko szy. Zwra cam siê do Pa na Pre ze sa z za py ta niem, 
czy od lip ca 2008 r. w kon trak tach bê dzie wpro wa dzo na ta ka pro ce du ra spe -
cja li sty cz na.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

OdpowiedŸ

War sza wa, 16.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Z uwa g¹ za po z na ³em siê z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Nor ber ta Kraj -

cze go pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r. w spra wie za sad fi -
nan so wa nia szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko wych (SOR) oraz ut wo rze nia od rêb nej
po ra d ni kon sul ta cyj nej dla dzie ci, prze ka za nym Pa na pi s mem z dnia 21 ma ja 2008 ro -
ku (znak: BPS/DSK-043-510/08).

W od po wie dzi na py ta nie Pa na Se na to ra, up rzej mie in for mu jê, ¿e ro dzaj szpi ta la
(kli ni cz ny, wo je wó dz ki, po wia to wy) w ra mach któ re go fun k cjo nu je SOR, nie jest kry te -
rium ró¿ ni cu j¹ cym. Wa run kiem ko nie cz nym dla pod pi sa nia umo wy o udzie la nie
œwiad czeñ w SOR jest spe³ nie nie wy ma gañ do ty cz¹ cych mi ni mal ne go wy po sa ¿e nia, or -
ga ni za cji oraz mi ni mal nych za so bów ka d ro wych okre œ lo nych w roz po rz¹ dze niu Mi ni -
stra Zdro wia z dnia 15 mar ca 2007 r. w spra wie szpi tal ne go od dzia ³u ra tun ko we go
(Dz. U. Nr 55, poz. 365), jak ró w nie¿ uw zglê d nie nie SOR w wo je wó dz kim pla nie za bez -
pie cze nia me dy cz nych dzia ³añ ra to w ni czych.

Je dno czeœ nie, w oce nie SOR do dat ko wo pre mio wa ny jest wska za ny przez Pa na se -
na to ra Nor ber ta Kraj cze go ca ³o do bo wy do stêp do œwiad czeñ w od dzia ³ach spe cja li sty cz -

184 12. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2008 r.



nych: an estezjologia i in ten sy wna te ra pia, neu ro lo gia, neu ro chi rur gia, kar dio lo gia,
kar dio chi rur gia, or to pe dia i trau ma to lo gia na rz¹ du ru chu, chi rur gia klat ki pier sio wej,
chi rur gia szczêkowo-twarzowa, oku li sty ka, oto la ryn go lo gia, a tak ¿e ca ³o do bo we za -
pe wnie nie re a li za cji ba dañ to mo gra fii kom pu te ro wej oraz re zo nan su mag ne ty cz ne go
w szpi ta lu.

Uw zglê d nia j¹c spe³ nie nie przez œwiad cze nio daw cê po wy ¿ szych ele men tów wy ma -
ga nych i do dat ko wych, do sto so wa no fi nan so wa nie œwiad czeñ udzie la nych w iz bie
przy jêæ (IP) al bo SOR, któ re zgo d nie z za sa da mi okre œ lo ny mi w § 20 za rz¹ dze niu Pre ze -
sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia w spra wie okre œ le nia wa run ków za wie ra nia i re a li -
za cji umów w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne od by wa siê w opar ciu o staw kê ry cza³ tu
do bo we go, w wy so ko œci sta no wi¹ cej su mê staw ki ry cza³ tu za struk tu rê oraz staw ki ry -
cza³ tu za fun k cjê.

Kwo ta ry cza³ tu za struk tu rê ob li cza na jest po przez ilo czyn do bo wej war to œci staw ki 
ba zo wej, okre œ lo nej przez dy rek to ra Od dzia ³u Fun du szu przez pro cen to wy wska Ÿ nik
spe³ nio ne go stan dar du wa run ków te ch ni cz nych, or ga ni za cyj nych i ka d ro wych. Su ma
pun k tów przy jê tych do okre œ le nia sk³a d o wej za fun k cjê jest ilo czy nem œre d niej do bo -
wej li cz by pa cjen tów za o pa trzo nych w IP al bo SOR oraz œre d niej wa gi pun k to wej ka ¿ -
de go pa cjen ta dla po prze d nie go okre su roz li cze nio we go (przy j mu je siê war toœæ:
1 punkt = 30 z³). Na to miast dla no wych œwiad czenio daw ców sk³a d o wa ry cza³ tu za fun -
k cjê usta la na jest na pod sta wie prze wi dy wa ne go ob ci¹ ¿e nia.

Ro zu miem i po dzie lam tro s kê Pa na Se na to ra o za bez pie cze nie w³a œci we go po zio mu 
do stêp no œci do œwiad czeñ dla pa cjen tów po ni ¿ ej 18 ro ku ¿y cia. Pra g nê Pa na po in for -
mo waæ, ¿e po pu la cja dzie ci jest ju¿ w od po wie d ni spo sób ob jê ta opie k¹ le ka rzy pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej. Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi s¹ ni mi ta k ¿e le ka rze
po sia da j¹ cy spe cja li za cjê z pe dia trii. Am bu la to ryj na opie ka spe cja li sty cz na dla dzie ci
jest za pe w nio na przez spe cja li sty cz ne po ra d nie, obe j mu j¹ ce opie k¹ dzie ci i m³o dzie¿ do 
18 ro ku ¿y cia.

W po ra d niach spe cja li sty cz nych, np. cho rób me ta bo li cz nych, neo na to lo gii, œwiad -
czeñ mo g¹ udzie laæ ta k ¿e spe cja li œ ci pe dia trii. In ne dzie dzi ny me dy cy ny ta kie jak: aler -
go lo gia, dia be to lo gia, en do kry no lo gia, on ko lo gia i he ma to lo gia, kar dio lo gia, ne f ro lo gia, 
neu ro lo gia, gru Ÿ li ca i cho ro by p³uc, reu ma to lo gia, cho ro by za ka Ÿ ne, chi rur gia, chi rur -
gia on ko lo gi cz na, neu ro lo gia, or to pe dia i trau ma to lo gia na rz¹ du ru chu, oku li sty ka,
oto la ryn go lo gia, uro lo gia po sia da j¹ od rêb ne za kre sy dla dzie ci.

Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ œwiad cze nia opie ki spe cja li sty cz nej po win ny byæ udzie la ne
przez per so nel le kar ski le gi ty mu j¹ cy siê od po wie d ni¹ spe cja li za cj¹ kie run ko w¹, po -
twier dza j¹ c¹ na by cie umie jêt no œci w da nej dzie dzi nie me dy cy ny. W przed sta wio nej
pro po zy cji nie jest spre cy zo wa ne, ja kiej spe cjal no œci le ka rze mie li by pra co waæ w po ra dni 
kon sul ta cyj nej przy szpi tal nych od dzia ³ach pe dia try cz nych.

Po pu la cja dzie ci i m³o dzie ¿y w ak tu al nie fun k cjo nu j¹ cym sy s te mie jest ob jê ta opie -
k¹ za ró w no le ka rzy pe dia trów udzie la j¹ cych œwiad czeñ w ra mach pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej jak i spe cja li stów w po szcze gól nych dzie dzi nach me dy cy ny oraz spe cja li -
stów pe dia trów pro wa dz¹ cych opie kê w spe cja li sty cz nym le cz ni c twie am bu la to ryj nym. 
Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze fak ty, NFZ nie prze wi du je wpro wa dze nia od rêb nej, ogól no -
pe dia try cz nej po ra d ni kon sul ta cyj nej.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
PRE ZE SA NA RO DO WE GO
FUN DU SZU ZDRO WIA
Za stêp ca Pre ze sa ds. Me dy cz nych
Ja cek Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go
oraz se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do prze wo dni cz¹ ce go Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wiz ji
Wi tol da Ko ³o dziej skie go

oraz do pre ze sa Za rz¹ du Te le wiz ji Pol skiej SA An drze ja Ur bañ skie go

Za nie spe³ na mie si¹c, 7 czer w ca, roz po cz nie siê je d no z naj wa ¿ niej szych
wy da rzeñ spor to wych na œwie cie: Mi strzo stwa Eu ro py w pi³ ce no ¿ nej. W tym
ro ku s¹ one szcze gól nie wa ¿ ne dla Po la ków, po nie wa¿ pier w szy raz w hi sto -
rii we Ÿ mie w nich udzia³ re pre zen ta cja na sze go kra ju. Tym cza sem do mi lio -
nów pol skich ki bi ców do cie ra j¹ ogrom nie nie po ko j¹ ce in for ma cje o tym, ¿e
pu b li cz ny na daw ca nie bê dzie trans mi to wa³ te go wy da rze nia.

Zgo d nie z art. 21 ust. 1 usta wy o ra dio fo nii i te le wi z ji „pu b li cz na ra dio fo -
nia i te le wi z ja re a li zu je mi sjê pu b li cz n¹, ofe ru j¹c, na za sa dach okre œ la nych
w usta wie, ca ³e mu spo ³e cze ñ stwu i po szcze gól nym je go czê œciom zró¿ ni co -
wa ne pro gra my i in ne us ³u gi w za kre sie in for ma cji, pu b li cy sty ki, kul tu ry, roz -
ryw ki, edu ka cji i spor tu”. Jak za tem ma siê do te go za pi su dzia ³a nie w³adz
Te le wi z ji Pol skiej? Czy we d³ug ich opi nii ran ga mi strzostw Eu ro py jest zbyt
ni s ka, by mog ³y one zo staæ wpi sa ne w mi syj noœæ dzia ³añ pu b li cz ne go na -
daw cy? Pan pre zes i je go wspó³ pra co wni cy przy ka ¿ dej mo ¿ li wej oka z ji pod -
kre œ la j¹, ¿e TVP wy pe³ nia mi sjê, ¿e mi syj noœæ jest jej nad rzê d nym ce lem.
W tej sy tu a cji wy da je siê, ¿e s¹ to tyl ko pu ste, wy po wia da ne pod pu b li kê s³o -
wa. Swo im dzia ³a niem pre zes TVP po zba wia mi lio ny ki bi ców mo ¿ li wo œci
udzia ³u w wiel kim spor to wym œwiê cie tej, z pe w no œci¹ naj bar dziej po pu lar -
nej w Pol sce, dy s cy p li ny.

Na le ¿y pa miê taæ, ¿e ki bi ce pi³ kar scy to nie tyl ko ci od wie dza j¹ cy sta dio -
ny. Ta dy scyp li na spor tu ma naj wiê k sz¹ li cz bê tak zwa nych bier nych ki bi ców, 
któ rzy œle dz¹ me cze w³a œ nie za po œre dni ctwem te le wiz ji. T³u ma cze nie, ¿e pro -
b lem jest wy ol brzy mio ny, po nie wa¿ TVP trans mi to waæ bê dzie po je dyn ki pol -
skiej re pre zen ta cji, jest tyl ko dzia ³a niem ma j¹ cym roz myæ od po wie dzial noœæ.
Ka ¿ dy ki bic wie do sko na le, ¿e do pe³ ne go ucze stni ctwa w pi³ kar skim tur nie ju
ko nie cz ne jest ob ser wo wa nie wszy s t kich spot kañ, kon struo wa nie ta bel, po -
ró w ny wa nie szans i two rze nie sta ty styk. Pa miê taj my te¿, ¿e ro dzin ne og l¹ da -
nie spot kañ pi³ kar skich z pe w no œci¹ przy czy nia siê do kszta³ to wa nia po staw
pro zdro wot nych, a wie lu ki bi ców œle dz¹ cych roz gryw ki na ekra nie w przy -
sz³o œci za cznie up ra wiaæ sport.

W imie niu mi lio nów pol skich ki bi ców pro si my o za jê cie ja s ne go sta no wi s -
ka w przed sta wio nej spra wie.

Krzy sz tof Kwiat kow ski
Ma ciej Grub ski
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OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY
RADIOFONII I TELEWIZJI

War sza wa, 15 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z wy st¹ pie niem z 21 ma ja 2008 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-511/08) oraz 

prze ka za nym wspól nym oœ wiad cze niem se na to rów Krzy sz to fa Kwiat kow skie go i Ma -
cie ja Grub skie go, z³o ¿o nym pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP, 15 ma ja 2008 ro ku
up rzej mie in for mu jê, ¿e wy ja œ nie nia w spra wie bra ku trans mi sji w Te le wi z ji Pol skiej
SA Mi strzostw Eu ro py w Pi³ ce No¿ nej – Eu ro 2008 prze ka za³ p. An drzej Ur ba ñ ski, pre -
zes TVP SA.

W za ³¹ cze niu up rzej mie prze ka zu jê tre œæ te go sta no wi s ka.
Je d no cze œ nie pra g nê po in for mo waæ, ¿e li sta wa ¿ nych wy da rzeñ i obo wi¹z ki na daw -

cy te le wi zyj ne go s¹ okre œ lo ne w art. 20 b ust. 1 i 2 usta wy z 29 gru d nia 1992 ro ku o ra -
dio fo nii i te le wi z ji. Li sta ta obe j mu je pó³ fi na ³y i fi na ³y mi strzostw œwia ta i Eu ro py
w pi³ ce no ¿ nej oraz wszel kie me cze z udzia ³em re pre zen ta cji Pol ski. Kra jo wa Ra da Ra -
dio fo nii i Te le wi z ji mo ni to ro wa ³a na bie ¿¹ co prze bieg zda rzeñ zwi¹ za nych z pra wa mi do 
trans mi sji naj wa ¿ niej szych me czów oraz me czów z udzia ³em re pre zen ta cji Pol ski. Te le -
wi z ja Po l sat SA na an te nie ot war tej po ka za ³a (zgo d nie z za po wie dzi¹) 27 z 31 spo t kañ,
KRRiT uz na ³a za tem, ¿e nie by ³o za gro ¿e nia dla in te re sów od bior ców.

Z po wa ¿a niem
Wi told Ko ³o dziej ski

Za³¹cznik

Pi smo
PREZESA ZARZ¥DU
TELEWIZJI POLSKIEJ

War sza wa, 30.06.2008 r.

Pan
Wi told Ko ³o dziej ski
Prze wo d ni cz¹ cy
Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi z ji

Sza no w ny Pa nie Prze wo d ni cz¹ cy,
w od po wie dzi na Pa na pi s mo, do ty cz¹ ce wspól ne go oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez

se na to rów: Krzy sz to fa Kwiat kow skie go i Ma cie ja Grub skie go pod czas 12. po sie dze nia
Se na tu RP w dniu 15 ma ja br. prag nê usto sun ko waæ siê do sta wia nych Te le wi z ji Pol -
skiej za rzu tów o niewy pe³ nia nie usta wo we go obo wi¹z ku re a li za cji mi sji pu b li cz nej
w zwi¹z ku z bra kiem li cen cji na trans mi to wa nie fi na ³o we go tur nie ju Eu ro 2008 Au s -
tria – Szwajcaria.
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1. W Pol sce is t nie je wol ny ry nek na daw ców i pro du cen tów wy da rzeñ spor to wych
i ob ro tu w³a œci wy mi li cen cja mi. Je dy ne ogra ni cze nia i ob li ga cje ja kie do ty cz¹ kra jo -
wych na daw ców wy ni ka j¹ z Usta wy o Ra dio fo nii i Te le wiz ji oraz wy mo gów pod mio tów
(w przy pad ku Eu ro 2008 jest nim UEFA) usta la j¹ cych wa run ki eks ploa ta cji praw i og ³a -
sza nia prze tar gów.

2. TVP ja ko je den z dwóch na daw ców obok te le wi z ji Po l sat spe³ nia na dziœ kry te -
rium UEFA po wsze ch nej do stêp no œci sy g na ³u emi to wa ne go na ziem nie. Nie po sia da
przy tym ¿a d nej up rzy wi le jo wa nej pra w nie po zy cji w przy stê po wa niu do ko mer cyj nych
prze tar gów, ró w nie¿ tych do ty cz¹ cych pi³ ki no ¿ nej w wy mia rze im prez mi strzow skich
i me czów kwa li fi ka cyj nych Re pre zen ta cji Pol ski. TVP w za ku pach przed mio to wych
praw kie ru je siê in te re sem pro gra mo wym wi dza, jak ró w nie¿ ra cja mi eko no mi cz ny mi
i do b rem Spó ³ki Skar bu Pa ñ stwa.

3. Te le wiz ja Pol ska przy st¹ pi ³a do ot war te go prze tar gu pro wa dzo ne go przez przed -
sta wi cie la UEFA fir mê Spor tfi ve, je dnak ¿e za o fe ro wa na przez TVP kwo ta za pra wa li -
cen cyj ne do EURO 2008 by ³a zbyt nis ka (12,5 mln eu ro) i TVP prze targ prze gra ³a. W tej
sy tua cji trans mi sjê EU RO 2008 na te ry to rium Pol ski za pe wnia³ PO LSAT, któ ry ja ko te -
le wiz ja o za siê gu ogól no kra jo wym, od noœ nie praw do trans mi sji tej ran gi im prez,
spe³ nia wy mo gi sta wia ne sta cjom te le wi zyj nym, za ró wno przez pra wo kon trak to we
UEFA jak i usta wo daw stwo pol skie. Pra wa do EU RO 2008, jak de kla ru je PO LSAT, zo -
sta ³y za ku pio ne za 15 mln eu ro i na tych miast czêœæ tych praw (pra wa do 15 me czów) za 
kwo tê 10 mln eu ro, zo sta ³a za o fe ro wa na TVP ja ko sub li cen cja. Œwiad czy to wy raŸ nie
o in ten cjach na byw cy praw, któ ry za kup ich trak to wa³ ja ko in we sty cjê do ko na n¹
z prze œwiad cze niem, ¿e TVP wzo rem lat ubieg ³ych, po przez za kup sub li cen cji na pra wa
do trans mi sji czê œci me czów, zre fun du je mu 2/3 po nie sio nych ko sz tów.

4. Te le wi z ja Po l sat ja ko ar gu ment w ne go cja cjach z TVP wy ko rzy sty wa ³a dez o rien -
to wa nie opi nii pu b li cz nej, in for mu j¹c j¹ o za mia rze emi sji wiê k szo œci Eu ro 2008 w sa -
te li tar nym ka na le ko do wa nym. Dziœ wia do mo, ¿e wszy s t kie me cze zo sta n¹
wy e mi to wa ne w g³ó w nej nie ko do wa nej i po wsze ch nie do stêp nej an te nie Po l sa tu, gdy¿
ta ki by³ wy móg li cen cyj ny.

5. Te le wi z ja Pol ska bê dzie ob s³u gi waæ Eu ro 2008 w za kre sie in for ma cyj nym, zaœ do 
Pi³ kar skiej Re pre zen ta cji po wró ci ju¿ w sier p niu re a li zu j¹c no wy kon trakt na kwa li fi -
ka cje do Mi strzostw Œwia ta 2010, do któ rych pra wa ju¿ po sia da.

6. W bie ¿¹ cym ro ku naj wa ¿ niej szym pro jek tem mi syj nym bê d¹ Igrzy s ka Olim pij -
skie w Pe ki nie. TVP bê dzie je re la cjo no waæ na wszy s t kich swo ich an te nach oraz w ser -
wi sach no wych me diów. Wy ra zem za an ga ¿o wa nia w pro jekt olim pij ski by ³y
trans mi to wa ne w TVP1 i TVP2 w dniach 30.05–1.06 br. tur nie je kwa li fi ka cyj ne pol -
skich siat ka rzy i pi³ ka rzy rê cz nych.

7. TVP do ro ku 2016 za an ga ¿o wa ³a ju¿ bu d¿ et 239 000 000 z³ na za kup klu czo wych 
li cen cji spor to wych. Po nad to Te le wi z ja Pu b li cz na pe³ ni ro lê pod sta wo we go pro du cen ta
sy g na ³u œwia to we go dla nie ko mer cyj nych im prez ran gi mi strzow skiej roz gry wa nych
w Pol sce. Trud no za tem od mó wiæ za an ga ¿o wa nia w wy pe³ nia nie mi sji pu b li cz nej, któ ra 
je d na k ¿e, co trze ba wzi¹æ pod uwa gê, jest re a li zo wa na w wa run kach ryn ko wych bez
do dat ko we go wspar cia usta wo daw cze go.

8. W przy sz³o œci, o ile nie na st¹ pi zmia na w usta wo daw stwie, któ ra na rzu ci TVP zo -
bo wi¹ za nia, ale je d no cze œ nie za gwa ran tu je wy ³¹ cz noœæ na ob s³u gê naj wa ¿ niej szych
wy da rzeñ spor to wych, to kon ku ren cja ko mer cyj na w mia rê wzro stu cen za li cen cje
spor to we i spad ku przy cho dów z abo na men tu bê dzie na up rzy wi le jo wa nej po zy cji wo -
bec na daw cy pu b li cz ne go.

Z po wa ¿a niem
An drzej Urba ñski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka

skie ro wa ne do mi ni ster pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej Jo lan ty Fe dak

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Ca ³o do bo wa opie ka nad oso ba mi nie pe³ no spra wny mi z za bu rze nia mi

psy chi cz ny mi to w Pol sce wci¹¿ du ¿y pro b lem. Do dys po zy cji ma my prak ty cz -
nie tyl ko do my po mo cy spo ³e cz nej i nie li cz ne ho ste le. No wa tor sk¹ i bar dzo
do br¹ for m¹ s¹ mie sz ka nia chro nio ne, nie ste ty wci¹¿ ma ³o zna ne i ma ³o roz -
pow sze chnio ne w Pol sce. Na wet dla œro do wis ka osób nie pe³ no spra wnych
jest to te mat sto sun ko wo no wy i nie zna ny. Czê œciej o mie sz ka niach chro nio -
nych mó wi siê w kon tek œ cie sa mo tnych ma tek lub osób opu sz cza j¹ cych do my 
dziec ka.

Mie sz ka nie chro nio ne – we d³ug usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy 
spo ³e cz nej (DzU z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póŸ niej szy mi zmia na mi) – oz na cza
„mie sz ka nie prze zna czo ne dla osób mo g¹ cych, przy od po wie d nim wspar ciu,
sa mo dziel nie ¿yæ w œro do wi s ku, w szcze gól no œci dla osób z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi oraz osób opu sz cza j¹ cych pla ców ki opie ku ñ czo -wy cho waw -
cze, re so cja li za cyj ne, za k³a dy dla nie let nich i ro dzi ny za stêp cze”.

Usta wa w ogó le nie re gu lu je, jak ta kie mie sz ka nie win no byæ zor ga ni zo -
wa ne, dla ja kich osób jest ro ta cyj ne, a dla ko go mo ¿e byæ al ter na ty w¹ DPS,
czy li prze zna czo ne na ca ³e ¿y cie. Ta ka sy tu a cja po wo du je, ¿e to or ga ni za cje
pro wa dz¹ ce, prze wa ¿ nie sto wa rzy sze nia, sa me de cy du j¹, kto ma byæ mie sz -
ka ñ cem, jak d³u go mo ¿e tam mie sz kaæ, ile mu si p³a ciæ za po byt, jak wy gl¹ da
re gu la min po by tu itp. Nie jest to do bre, bo ta ki brak ure gu lo wa nia znie chê ca
sa mo rz¹ dy do two rze nia ta kich pla có wek, a or ga nom pro wa dz¹ cym da je nie -
o gra ni czo ne mo ¿ li wo œci, nie ko nie cz nie zwi¹ za ne z po pra wie niem sy tu a cji
nie pe³ no spra wnych.

Nie ste ty koszt ut wo rze nia i pro wa dze nia ta kiej for my wspar cia le ¿y w ge -
stii gmin i po wia tów, co w prak ty ce po wo du je, ¿e nie wie le sa mo rz¹ dów de cy -
du je siê na ta kie ob ci¹ ¿e nia fi nan so we, ich po pro stu na to nie staæ.

Mie sz kal ni ctwo wspie ra ne to kon cep cja ¿y cia zo rien to wa ne go na spo ³e cz -
noœæ, zbli ¿o ne go jak naj bar dziej do ka ¿ dej ro dzi ny. Ma szcze gól ne zna cze nie
w przy pad ku osób z nie pe³ no spra wno œci¹ in te lek tual n¹. Za sa da nor ma li za cji 
za k³a da po moc oso bom upo œle dzo nym, aby mog ³y pro wa dziæ ¿y cie tak zbli ¿o -
ne do nor mal no œci, jak tyl ko jest to mo¿ li we.

War to przy tym za u wa ¿yæ, ¿e ma ³e for my mie sz kal ne s¹ nie tyl ko ko rzy stniej -
sze dla roz wo ju oso bo we go osób nie pe³ no spra wnych, lecz tak ¿e du ¿o tañ sze
ani ¿e li du ¿e pla ców ki opie ki ca³ ko wi tej. Is t nie je wiêc ogrom na po trze ba
wspie ra nia ta kich form.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro szê o od po wie dŸ, co rz¹d i mi ni ster stwo za -
mie rza j¹ zro biæ, aby mie sz kal ni c two chro nio ne, szcze gól nie dla osób nie -
pe³ no spra wnych in te lek tu al nie, by ³o for m¹ du ¿o bar dziej do stêp n¹
i ure gu lo wa n¹ szcze gó ³o wo w prze pi sach oraz czy mi ni ster stwo wi dzi mo ¿ li -
woœæ wspie ra nia fi nan so we go sa mo rz¹ dów.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ro man Lu dwi czuk
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Od po wie dŸ

War sza wa, 12 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Od po wia da j¹c na z³o ¿o ne pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP oœ wiad cze nie Pa na
Se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka w spra wie mie sz kal ni ctwa chro nio ne go, któ re go treœæ
Pan Mar sza ³ek prze ka za³ mi przy piœ mie z dnia 21 ma ja br., znak: BPS/DSK-043-502/08
w ce lu za jê cia sta no wis ka w tej spra wie – up rzej mie in for mu jê, i¿ po do b nie jak Pan Se -
n a tor nie uwa ¿am, by do stêp noœæ i ja koœæ za pe wnia ne go w ra mach sy s te mu po mo cy
spo ³e cz nej opar cia spo ³e cz ne go dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, w tym tak ¿e
w for mie mie sz kal ni ctwa chro nio ne go, mog ³y byæ po zy ty wnie oce nio ne.

Pan Se na tor stwier dza w swo im oœ wiad cze niu, ¿e „mie sz ka nie chro nio ne to mie sz ka -
nie prze zna czo ne dla osób mo g¹ cych, przy od po wie d nim wspar ciu, sa mo dziel nie ¿yæ
w œro do wi s ku, w szc ze gó l no œci dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi oraz osób opu sz -
cza j¹ cych pla có w ki opie ku ñczo-wy cho waw cze, re so cja li za cyj ne, za k³a dy dla nie let nich
i ro dzi ny za stêp cze”, bo wiem mie sz ka nie chro nio ne jest nie pie niê ¿ n¹ for m¹ po mo cy spo -
³e cz nej or ga ni zo wa n¹ i za pe w nia n¹ przez gmin ne i po wia to we je d no st ki sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go w ra mach re a li za cji przez nie ich za dañ w³a s nych po mo cy spo ³e cz nej.

Je d no st ki te udzie la j¹ ta k ¿e po mo cy w uzy s ka niu od po wie d nich wa run ków mie sz -
ka nio wych oso bom znaj du j¹ cym siê w szcze gól nie trud nej sy tu a cji ¿y cio wej, któ rej nie
s¹ one w sta nie po ko naæ, wy ko rzy stu j¹c w³a s ne up ra w nie nia, za so by i mo ¿ li wo œci,
wspie ra j¹c ich wy si³ ki zmie rza j¹ ce do za spo ko je nia nie zbê d nych po trzeb, by mo ¿ li we
by ³o ¿y cie tych osób w wa run kach od po wia da j¹ cych go d no œci cz³o wie ka.

Po moc w for mie po by tu w mie sz ka niu chro nio nym mo ¿e byæ przy zna na w dro dze
de cy z ji ad mi ni stra cyj nej or ga nu po mo cy spo ³e cz nej w szcze gól no œci oso bie, któ ra ze
wzglê du na trud n¹ sy tu a cjê ¿y cio w¹, wiek, nie pe³ no spra wnoœæ lub cho ro bê po trze bu je
wspar cia w fun k cjo no wa niu w co dzien nym ¿y ciu, ale nie wy ma ga us ³ug w za kre sie
œwiad czo nym przez je d no st kê ca ³o do bo wej opie ki. Po byt w mie sz ka niu chro nio nym ma 
przy go to waæ oso by tam prze by wa j¹ ce pod opie k¹ spe cja li stów, do pro wa dze nia sa mo -
dziel ne go ¿y cia lub za stê pu j¹ c¹ po byt w pla ców ce za pe w nia j¹ cej ca ³o do bo w¹ opie kê
tym oso bom. Mie sz ka nie chro nio ne ma za pe w niæ wa run ki sa mo dziel ne go fun k cjo no -
wa nia w œro do wi s ku, w in te gra cji ze spo ³e cz no œci¹ lo kal n¹. Na ko niec 2007 ro ku w sy -
s te mie po mo cy spo ³e cz nej fun k cjo no wa ³o oko ³o 110 mie sz kañ chro nio nych, w któ rych
by ³o oko ³o 360 miejsc.

Mó wi¹c, i¿ opie ka ca ³o do bo wa nad oso ba mi nie pe³ no spra wny mi z za bu rze nia mi
psy chi cz ny mi to w Pol sce wci¹¿ du ¿y pro b lem – praw do po dob nie Pan Se n a tor Ro man
Lu dwi czuk myœ la³ o nis kim po zio mie roz wo ju po szcze gól nych og niw opar cia spo ³e cz -
ne go, w tym w for mie mie sz kañ chro nio nych dla oma wia nej gru py osób. Na le ¿y je dnak
pod kreœ liæ, i¿ w Pol sce g³ó wnym og ni wem opar cia spo ³e cz ne go dla osób prze wlek le
cho rych, nie pe³ no spra wnych, dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi jest ro dzi na. To
ona jest g³ó wnym pod mio tem za pe wnia j¹ cym „oso bom za le¿ nym”, w tym tak ¿e jej
cz³on kom do tkniê tym za bu rze niem psy chi cz nym ko nie cz ne wspar cie. Do my po mo cy
spo ³e cz nej i in ne for my ca ³o do bo wej opie ki pe³ ni¹ sub sty tu cyj n¹ ro lê wo bec ro dzi ny,
zw³a sz cza gdy jej nie ma lub gdy nie jest w sta nie wy wi¹ zaæ siê z ci¹ ¿¹ ce go na niej obo -
wi¹z ku tros ki o nie pe³ no spra wnych cz³on ków.

Mo¿ na przy j¹æ, i¿ mie sz ka nie chro nio ne jest nie tra dy cyj n¹, a na wet jak to stwier -
dzi³ Pan Se n a tor Ro man Lu dwi czuk w swoim oœ wiad cze niu, no wa tor sk¹, ma ³o roz pow -
sze chnio n¹ i bar dzo do br¹ for m¹ po mo cy”. Nie s¹ dzê na to miast, by oso by spra wu j¹ ce
w³a dzê w je dno stkach sa mo rz¹ du te ry to rial ne go nie zna ³y tej for my wspie ra nia tak ¿e
osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi. Praw do po dob nie s³a ba do stêp noœæ tej, ale tak ¿e
wie lu in nych form po mo cy spo ³e cz nej jest re zul ta tem po li ty ki spo ³e cz nej pro wa dzo nej
od lat w gmi nach i po wia tach, któ ra nie trak tu je ja ko prio ry te to we spraw do ty cz¹ cych
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ko nie cz no œci sku te cz nej wal ki z ubó stwem, ale ta k ¿e nie sta wia w ostrym po lu wi dze -
nia ko nie cz no œci roz wo ju sub sty tu cyj nych w sto sun ku do na tu ral nych og niw opar cia
spo ³e cz ne go dla osób i ro dzin „za le ¿ nych”. Ma j¹c te go œwia do moœæ ad mi ni stra cja
rz¹ do wa uz na ³a, ¿e mu si par ty cy po waæ w wy si³ kach na rzecz bu do wa nia bez pie cze ñ -
stwa so cjal ne go osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, cze go przy k³a dem jest m.in. zle ce -
nie je d no st kom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go pro wa dze nia oœ rod ków wspar cia dla osób
z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, w tym œro do wi s ko wych do mów sa mo po mo cy dla osób
z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, czy spe cja li sty cz nych us ³ug opie ku ñ czych dla oma wia -
nej gru py osób. Praw do po dob nie po wie rze nie re a li za cji tych za dañ sa mo rz¹ do wi te ry -
to rial ne mu w wy ni ku re a li za cji na stê p ne go eta pu re for my ad mi ni stra cyj nej pa ñ stwa
nie po pra wi do stêp no œci do œro do wi s ko wych do mów sa mo po mo cy i do spe cja li sty cz -
nych us ³ug opie ku ñ czych dla osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi.

Pan Se na tor in for mu je, i¿ „czê œciej o mie sz ka niach chro nio nych mó wi siê w kon tek œ -
cie sa mo t nych ma tek lub osób opu sz cza j¹ cych do my dziec ka”. Nie dys po nu j¹c szc ze -
gó ³o wy mi da ny mi na ten te mat nie mo gê po le mi zo waæ z t¹ te z¹. Przy pu sz czam, ¿e
w³a dze gmin nych i po wia to wych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go chêt niej za j mu -
j¹ siê wspie ra niem osób star szych, nie pe³ no spra wnych lub cho rych, ni¿ oso ba mi
z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, któ re w nie ma ³ej li cz bie przy pad ków s¹ mar gi na li zo -
wa ne spo ³e cz nie.

Usta wo daw ca nie okreœ li³ jak mie sz ka nie chro nio ne ma byæ zor ga ni zo wa ne, wy cho -
dz¹c z za ³o ¿e nia, i¿ sa mo rz¹ do we pod mio ty po mo cy spo ³e cz nej po de jmu j¹c i fi nan su j¹c 
dzia ³a nia na rzecz umo¿ li wie nia oso bom i ro dzi nom prze zwy ciê ¿e nia trud nych sy tua cji 
¿y cio wych, któ rych nie s¹ one w sta nie po ko naæ, wy ko rzy stu j¹c w³a s ne up ra wnie -
nia, za so by i mo¿ li wo œci, a tak ¿e na rzecz za spo ko je nia nie zbê d nych po trzeb wy ¿ ej wy -
mie nio nych osób i ro dzin, jak ró w nie¿ umo¿ li wia im ¿y cie w wa run kach
od po wia da j¹ cych go d no œci cz³o wie ka przez za pe wnie nie im do stê pu do mie sz kañ chro -
nio nych sa me s¹ w sta nie op ra co waæ i re a li zo waæ pro gram roz wo ju i fun kcjo no wa nia
mie sz kañ chro nio nych na te re nie da nej gmi ny, czy po wia tu.

Na mar gi ne sie pra g nê za u wa ¿yæ, i¿ to nie or ga ni za cje po za rz¹ do we de cy du j¹ o tym
kto i na ja ki okres ma uzy s kaæ po moc w for mie po by tu w mie sz ka niu chro nio nym, bo -
wiem przy zna wa nie œwiad czeñ z po mo cy spo ³e cz nej, z za strze ¿e niem okre œ lo nym
w art. 106 ust. 2 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póŸn. zm.) na -
stê pu je w for mie de cy z ji ad mi ni stra cyj nej. Op ³a tê za po byt w mie sz ka niu chro nio nym
okre œ la ra da po wia tu lub ra da gmi ny w dro dze uchwa ³y, za tem kwe stiê od p³at no œci za
ko rzy sta nie z po mo cy w for mie mie sz ka nia chro nio ne go usta wo daw ca ure gu lo wa³ za pi -
sem art. 97 ust. 6 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej.

Tem po roz wo ju sie ci opar cia spo ³e cz ne go w for mie mie sz kañ chro nio nych, nie zbê d -
nych ta k ¿e oso bom z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, mo ¿ na uz naæ za da le ce nie wy star -
cza j¹ ce. Do ty czy to zre szt¹ ró w nie¿ in nych ofert opar cia spo ³e cz ne go. Nie mniej na le ¿y
pod kre œ liæ, i¿ mie sz ka nia chro nio ne ja ko sub sty tu cyj na for ma mie sz kal ni c twa nie po -
win ny byæ trak to wa ne ja ko je dy na, czy pod sta wo wa for ma mie sz kal ni c twa wspie ra ne -
go osób nie pe³ no spra wnych, w tym osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, zw³a sz cza
w przy pad ku, gdy oso ba z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi i jej ro dzi na mo g¹ za pe w niæ do -
stêp do sa mo dziel ne go mie sz ka nia w opar ciu o me cha ni z my ryn ko we.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ – po do b nie jak Pan Se n a tor – uz na jê mie sz kal ni ctwo chro -
nio ne bê d¹ ce je d n¹ z form po mo cy spo ³e cz nej ja ko sku te cz n¹ for mê wspie ra nia nie któ -
rych osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi sta wia j¹ c¹ so bie za cel pe³ niej sz¹ in te gra cjê
spo ³e cz n¹ oma wia nej gru py osób.

W ak tu al nym sta nie pra w nym i w da j¹ cej siê prze wi dzieæ przy sz³o œci po pra wa do -
stê pu osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi do po mo cy w for mie mie sz kañ chro nio nych
za le ¿eæ bê dzie g³ó wnie od uru cha mia nych przez oby wa te li pro ce sów po li ty cz nych in i -
cjo wa nych i re a li zo wa nych w sa mo rz¹ dach te ry to rial nych. S¹ dzê, ¿e per spek ty wa po -
pra wy sy tua cji w za kre sie do stêp no œci do mie sz kañ chro nio nych w nie ma ³ym stop niu
za le ¿eæ bê dzie od wpi sa nia te go za da nia do lo kal nych stra te gii i pro gra mów roz wo ju
sie ci opar cia spo ³e cz ne go or ga ni zo wa nej dla osób i grup spo ³e cz nych, któ re bez wspar -
cia nie uzy s ka j¹ po pra wy po czu cia bez pie czeñ stwa so cjal ne go.
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Pro po nu jê Pa nu Se na to ro wi roz wa ¿e nie mo ¿ li wo œci na wi¹ za nia wspó³ pra cy z re -
pre zen tan ta mi gmin nych i po wia to wych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, któ rzy
mo ty wo wa li by w³a dze sa mo rz¹ dów te ry to rial nych do po de j mo wa nia sku te cz niej szych
dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu roz wój sie ci mie sz kañ chro nio nych ja ko je d ne go z wa run ków 
po pra wy in te gra cji spo ³e cz nej osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi.

Bio r¹c pod uwa gê kon sty tu cyj n¹ za sa dê po moc ni czo œci pa ñ stwa, a ta k ¿e zna cze nie 
mie sz kal ni c twa chro nio ne go w pro ce sie zwiê k sza nia szans osób „za le ¿ nych”, w tym
osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, na w³¹ cze nie ich w g³ó wny nurt ¿y cia spo ³e cz ne go
– nie wy klu czam przy jê cia i re a li zo wa nia w przy sz³o œci pro gra mu wspie ra j¹ ce go pod -
mio ty po mo cy spo ³e cz nej w ich sta ra niach zmie rza j¹ cych do roz wo ju mie sz kañ chro -
nio nych.

Z po wa ¿a niem
MINISTER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra An to nie go Mo ty cz ki

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku ze zbli ¿ a j¹ cym siê okre sem let nim i zwi¹ za nym z t¹ po r¹ ro ku

wpro wa dze niem ogra ni czeñ w ru chu nie któ rych ro dza jów po jaz dów na dro -
gach oraz za ka zu ich ru chu chcia³ bym za py taæ Pa na Mi ni stra, czy obe c ny
rz¹d ana li zo wa³ mo ¿ li woœæ re a li za cji za mia rów po prze d nie go mi ni stra, któ re
po ja wi ³y siê w pro jek cie roz po rz¹ dze nia, i zli k wi do wa³ za kaz po ru sza nia siê
po dro gach du ¿ych ciê ¿a ró wek wy ni ka j¹ cy z utrzy my wa nia siê przez kil ka
dni wy so kich tem pe ra tur.

Obe c nie wy so kie tem pe ra tu ry to syg na³ dla Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad, aby og ³o siæ za kaz po ru sza nia siê po dro gach du ¿ych
ciê ¿a ró wek. Obo wi¹ zu je on od go dzi ny 11:00 do go dzi ny 23:00 i jest wpro -
wa dza ny, gdy tem pe ra tu ra po wie trza, mie rzo na 2 m nad jez dnia mi, osi¹ ga
30oC lub wiê cej, a me teo ro lo dzy za po wia da j¹ upa ³y ró w nie¿ na na stê p ny
dzieñ. Ogra ni cze nie do ty czy ciê ¿a ró wek i ze sta wów z przy cze pa mi o do pu sz -
czal nej ma sie ca³ ko wi tej 12 t i wiê k szej.

Na le ¿a ³o by siê w tym miej scu za sta no wiæ, czy wpro wa dza nie za ka zów –
dez or ga ni zu j¹ cych pra cê firm spe dy cyj nych, trans por to wych i firm przez nie
ob s³u gi wa nych, po wo du j¹ cych tym sa mym nie o d wra cal ne dla nich stra ty –
na pod sta wie wska za nia ter mo me tru jest uza sa d nio ne. Po wo dem fa tal ne go
sta nu pol skich dróg, przed któ re go po gor sze niem ma j¹ rze ko mo chro niæ ta kie
za pi sy, s¹ nie trans por tow cy, tyl ko ja koœæ tych dróg i nie rze tel ne wy ko na nie
re mon tów. Ko sz ty tych za nie dbañ i od po wie dzial noœæ prze rzu ca ne s¹ na
trans por tow ców, któ rzy p³a c¹ spo re su my za ko rzy sta nie z pol skich dróg, za -
war te w ró¿ ne go ro dza ju po dat kach. Nikt te¿ nie za sta na wia siê nad kon se k -
wen cja mi, ja kie po no sz¹ ta kie fir my w sy tu a cji wpro wa dze nia
wspo mnia ne go roz po rz¹ dze nia, nie wspo mi na j¹c o ja kich kol wiek re kom pen -
sa tach za po nie sio ne stra ty. W stre fie kli ma ty cz nej, w ja kiej znaj du je siê nasz 
kraj, zmia ny po go dy s¹ tak dy na mi cz ne, ¿e GDDKiA i tak nie jest w sta nie na
czas wy daæ ta kie go za ka zu. Po za tym, czy nikt nie za sta na wia siê nad kon -
dy cj¹ kie row ców cze ka j¹ cych go dzi na mi w uci¹¿ li wym upa le na mo ¿ li woœæ
po wro tu na tra sê i wp³y wem owej kon dy cji na bez pie cze ñ stwo ru chu dro go -
we go? A za pe w ne jest ona nie bez zna cze nia. Za gra ni cz ni kie row cy, któ rzy
nie do œwiad cza j¹ ta kich prze pi sów w in nych kra jach – w kra jach UE ta ki za -
kaz nie jest spo ty ka ny – i tak rzad ko siê do nie go sto su j¹, gdy¿ nie za w sze s¹
o nim in for mo wa ni al bo po pro stu go nie ro zu mie j¹.

Zwa ¿yw szy na po lep sza j¹ c¹ siê ja koœæ pol skich dróg, któ rych zna cz na
czê œæ jest od re mon to wa na, na le ¿a ³o by umo ¿ li wiæ swo bo d ne ko rzy sta nie
z nich wszy s t kim up ra w nio nym, bez wzglê du na wska za nia ter mo me tru.

Up rzej mie pro szê o udzie le nie in for ma cji, jak Mi ni ster stwo In fra struk tu ry
za pa tru je siê na te ar gu men ty i przed sta wio ny pro blem.

Z wy ra za mi sza cun ku
An to ni Mo ty cz ka
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Od po wie dŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra An to nie go Mo ty cz ki skie ro wa ne do Mi ni -

stra In fra struk tu ry pis mem nr BPS/DSK-043-480/08 z dnia 21 ma ja 2008 r., w spra -
wie okre so wych ogra ni czeñ oraz za ka zu nie któ rych ro dza jów po jaz dów na dro gach,
up rzej mie in for mu jê, ¿e po we jœciu w ¿y cie roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Trans por tu z dnia
31 lip ca 2007 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1040) w je go prze pi sach nie wy stê pu je ogra ni cze -
nie w ru chu po jaz dów i ze spo ³ów po jaz dów o do pu sz czal nej ma sie ca³ ko wi tej prze kra -
cza j¹ cej 12 ton z wy ³¹ cze niem au to bu sów, po przez za kaz ich ru chu na ob sza rze ca ³e go
kra ju lub je go czê œci w go dzi nach 11.00–22.00, wy ni ka j¹ ce z up la sty cz nie nia na -
wie rzchni bi tu mi cz nych wy wo ³a ne go wy so ki mi tem pe ra tu ra mi.

Przepis zawieraj¹cy ww. ograniczenie obowi¹zywa³ w wczeœniejszym rozporz¹dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1565). Wejœcie
w ¿ycie nowego rozporz¹dzenia mia³o na celu uchylenie istniej¹cego przepisu, ze
wzglêdu na liczne protesty organizacji œrodowisk przewoŸników drogowych, jak i s³u¿b
kontrolnych. Kierowcy pojazdów „wy³¹czonych” z ruchu, w wiêkszoœci przebywaj¹cy
na drogach, z powodu bezpoœredniego kontaktu ze s³oñcem i upa³em stanowili po
ustaniu zakazu zwiêkszone zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu. W ruchu
miêdzynarodowym oraz przy mo¿liwoœci przewozów kabota¿owych wprowadzony
zakaz by³ nieskuteczny w stosunku do kierowców obcojêzycznych. Rezygnacja z tego
kontrowersyjnego w praktyce zakazu ze wzglêdu na „uplastycznienie nawierzchni”
mia³a swoje uzasadnienie równie¿ w fakcie, ¿e by³ on niespotykany w skali
europejskiej. Wprowadzaj¹c powy¿sz¹ zmianê, kierowano siê te¿ przes³ank¹ postêpu
technologicznego w budowie dróg od 1997 r., kiedy po raz pierwszy wprowadzono
powy¿szy zakaz.

Maj¹c po wy ¿ sze na wzglê dzie pra gnê po in for mo waæ Pana Mar sza³ka, i¿ wszyst kie
uwa gi oraz su ge stie za war te w oœwiad cze niu se na to ra An to nie go Mo tycz ki, zo sta³y
uwzglê d nio ne w roz porz¹dze niu z dnia 31 lip ca 2007 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1040).
W mo jej oce nie roz porz¹dze nie spe³nia ocze ki wa nia œro do wisk prze wo Ÿni ków dro go -
wych.

Z po wa ¿aniem
Z upo wa ¿nie nia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z pod jê t¹ uchwa ³¹ Ra dy Gmi ny Ru d nik z dnia 23 kwiet nia

2008 r.w spra wie sta no wi s ka ra dy do ty cz¹ ce go III eta pu ob wa ³o wa nia rze ki
Odry, wy ra ¿a j¹ c¹ g³ê bo kie za nie po ko je nie sta nem prac zwi¹ za nych z re a li -
za cj¹ za da nia: „Bu do wa le wo stron ne go ob wa ³o wa nia rze ki Odra
w km 63+300 – 66+500 wraz z bu dow la mi na d³u go œci oko ³o 2,2 km w gmi nie
Ru d nik – etap III”, zlo ka li zo wa ne go na od cin ku: uli ca ¯ab nik w Grze go rzo wi -
cach do miej sco wo œci La sa ki, gra ni ca z wo je wó dz twem opol skim, pro szê
o pod jê cie wszel kich dzia ³añ zmie rza j¹ cych do in ten sy fi ka cji wspo mnia nej in -
we sty cji.

In we sty cja ta w przy sz³o œci mo ¿e uchro niæ wie le go spo darstw do mo wych 
przed ka ta stro f¹ po wo dzi.

Prze d³u ¿a j¹ ce siê przy go to wa nia do za koñ cze nia le wo stron ne go ob wa ³o -
wa nia rze ki Odry na te re nie gmin Ru dnik i Ci sek wy wo ³u j¹ du ¿y nie po kój
wœród lo kal nej spo ³e cz no œci.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
An to ni Mo ty cz ka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2.07.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
w zwi¹zku z prze ka za nym przy piœ mie: BPS/DSK-043-496/08 z dnia 21 maja

2008 r. oœwiad cze niem se na to ra An to nie go Mo tycz ki do tycz¹cym pro wa dze nia prac
III e ta pu obwa³owa nia rze ki Odry uprzej mie przed sta wiam na stê puj¹ce in for ma cje.

Po po wo dzi 1997 r. na rze ce Od rze pro wa dzo ne s¹ licz ne pra ce maj¹ce na celu zwiê -
k sze nie bez pie cze ñstwa po wo dzio we go miesz ka ñców, w tym ta k¿e przed mio to we za da -
nie, gdzie in we sto ra mi s¹ Œl¹ski i Opol ski Zarz¹d Me lio ra cji i Urz¹dzeñ Wod nych. Tym
sa mym, re sort œro do wi ska nie po sia da kom pe ten cji do nad zo ro wa nia, a tym bar dziej
pro wa dze nia tej in we sty cji.

Ter mi no woœæ wy ko na nia ww. prac uza le ¿nio ne jest od za gwa ran to wa nia œrod ków
fi nan so wych, któ ry mi dys po nuj¹ Urzê dy Mar sza³kow skie Wo je wództw Œl¹skie go i O -
pol skie go, jak i dal sze go spraw ne go pro wa dze nia in we sty cji. Sy tu acja, gdzie in we sto -
rem s¹ dwa pod mio ty mo¿e bo wiem ro dziæ sze reg nie do god no œci zwi¹za nych
z ko or dy na cj¹ za dañ. Re gio nal ny Zarz¹d Go spo dar ki Wod nej w Gli wi cach, nie bêd¹c
in we sto rem za da nia, podj¹³ siê zor ga ni zo wa nia dwóch spo tkañ ro bo czych z udzia³em
pro jek tan tów i in we sto rów. Jed nost ka ta nie jest jed nak upo wa ¿nio na do re pre zen to -
wa nia stron bêd¹cych w³aœci wym in we sto rem za da nia, a mo¿e do ko ny waæ je dy nie roli
uzgod nieñ bra n¿ owych w ra mach wspó³pra cy ad mi ni stra cyj nej. W wy ni ku prze pro wa -
dzo nych kon sul ta cji oce nio no stan za awan so wa nia prac w obu wo je wódz twach stwier -
dzaj¹c znacz ne zró¿ ni co wa nie mo ¿li wo œci fi nan so wa nia dzia³añ pro jek to wych
i in we sty cyj nych.
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Zgod nie z in for ma cja mi uzy ska ny mi z Re gio nal ne go Zarz¹du Go spo dar ki Wod nej
w Gliwicach po stro nie wo je wódz twa œl¹skie go zo sta³ do zre ali zo wa nia III etap prac –
od ci nek w km 63+300 do 66+500 rze ki Odry na te re nie gmi ny Rud nik i Ci sek (do gra ni -
cy wo je wódz twa), zaœ po stro nie wo je wódz twa opol skie go tzw. Kom pleks Prze wóz do
ujœ cia Po to ku Dziel nicz ka w ok. km. 77+200 rze ki Odry. Pro jek to wa ne jest rów nie¿ wy -
ko na nie wa³u pra wo stron ne go w gmi nie Ku Ÿnia Ra ci bor ska km. 66+000 – 71+600 do
gra ni cy z woj. opol skim.

Od mienn¹ po zo sta je te¿ kwe stia po zy ski wa nia œrod ków fi nan so wych i przy go to wa -
nia po szcze gól nych eta pów re ali za cji, któ re to za da nie wy ma ga wska za nia in sty tu cji
ko or dy nuj¹cej. Œrod ki na fi nan so wa nie tego za da nia rów nie¿ nie po zo staj¹ w dys po zy -
cji re sor tu œro do wi ska.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Boh da na Pa sz kow skie go

 skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Mo je oœ wiad cze nie do ty czy za sad po dzia ³u œrod ków fi nan so wych na
œwiad cze nia opie ki zdro wot nej miê dzy cen tra lê i od dzia ³y wo je wó dz kie Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia.

Art. 119 usta wy z dnia 27 sier pnia 2004 r. o œwiad cze niach opie ki zdro -
wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych – DzU nr 210 poz. 2135 z póŸ -
niej szy mi zmia na mi – sta no wi, ¿e szcze gó ³o wy tryb i kry te ria po dzia ³u
œrod ków po miê dzy cen tra lê i od dzia ³y wo je wó dz kie NFZ, uw zglê dnia j¹c
art. 118 usta wy, okreœ li w dro dze roz po rz¹ dze nia mi n i s ter w³a œci wy do
spraw zdro wia w po ro zu mie niu z mi ni strem w³a œci wym do spraw fi nan sów
pub li cz nych, po za siêg niê ciu opi nii pre ze sa fun du szu. Z ko lei art. 118 usta wy
okreœ la, ¿e œrod ki s¹ dzie lo ne po miê dzy od dzia ³y wo je wó dz kie na pod sta wie
li cz by ubez pie czo nych za re je stro wa nych w da nym od dzia le, z uw zglê dnie -
niem ry zy ka zdro wot ne go przy pi sa ne go ubez pie czo nym w po ró w na niu z w³a œci -
w¹ gru p¹ od nie sie nia, z uw zglê dnie niem miê dzy in ny mi wskaŸ ni ka
wy ni ka j¹ ce go ze zró¿ ni co wa nia ko sz tu œwiad cze nia opie ki zdro wot nej.

Wspo mnia ne upo wa¿ nie nie usta wo we zo sta ³o wy pe³ nio ne roz po rz¹ dze -
niem mi ni stra zdro wia z dnia 18 wrzeœ nia 2007 r. w spra wie szcze gó ³o we go
try bu i kry te riów po dzia ³u œrod ków po miê dzy cen tra lê i od dzia ³y wo je wó dz -
kie Na ro do we go Fun du szu Zdro wia z prze zna cze niem na fi nan so wa nie
œwiad czeñ opie ki zdro wot nej dla ubez pie czo nych, któ re usta li ³o al go rytm po -
dzia ³u tych œrod ków. Ale ja ko pod sta wê usta le nia wskaŸ ni ka ko ry gu j¹ ce go
wpro wa dzo no od nie sie nie wy ni ka j¹ ce nie ze zró¿ ni co wa nych ko sz tów je dno stko -
we go œwiad cze nia zdro wot ne go, lecz z da nych do ty cz¹ cych prze ciêt ne go mie -
siê cz ne go do cho du do dys po zy cji go spo dar stwa do mo we go przy pa da j¹ ce go
na je d n¹ oso bê w da nym wo je wó dz twie.

Usta lo na w ten spo sób re gu la cja do ty cz¹ ca po dzia ³u œrod ków nie tyl ko
po wo du je nie u za sa d nio n¹ pre fe ren cjê wo je wództw, w któ rych po ziom do cho -
do wo œci jest wy ¿ szy, ale je d no cze œ nie po zwa la po daæ w w¹t pli woœæ zgo d -
noœæ przed mio to we go prze pi su roz po rz¹ dze nia z upo wa ¿ nie niem
usta wo wym do wy da nia roz po rz¹ dze nia.

Przy to czo ne w¹t pli wo œci by ³y tre œci¹ me go oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go kil ka
mie siê cy te mu. Udzie lo na mi od po wie dŸ nie by ³a prze ko nu j¹ ca.

Po nie wa¿ w piœ mie z dnia 30 kwiet nia 2008 r. za rz¹d wo je wó dz twa
pod la s kie go zwró ci³ siê do pa ni mi ni ster z ob szer nym wy st¹ pie niem w spra -
wie zmia ny w od po wie d nim za kre sie roz po rz¹ dze nia mi ni stra zdro wia
z dnia 18 wrze œ nia 2007 r., zga dza j¹c siê z je go tre œci¹ i wnio s ka mi w nim
za war ty mi, pro szê o po in for mo wa nie mnie, ja kie sta no wi s ko w tej spra wie
bê dzie pod jê te w wy ni ku roz pa trze nia te go wy st¹ pie nia.

Po zy ty w ne od nie sie nie siê do wnio s ków za rz¹ du wo je wó dz twa pod la s -
kie go i do sto so wa nie za pi sów roz po rz¹ dze nia do wy mo gów usta wy po zwo li
na unik niê cie uru cho mie nia pro ce du ry we ry fi ka cji zgo d no œci z usta w¹ przed -
mio to we go roz po rz¹ dze nia.

Boh dan Pa sz kow ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.06.23

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Boh da na Pa sz kow skie go Se na to ra Rze czy po -

spo li tej Pol skiej, z³o ¿o ne pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r.,
prze s³a ne przy piœ mie Mar sza³ ka Se na tu RP z dnia 21 ma ja 2008 r. (znak:
BPS/DSK-043-499/08), któ re na wi¹ zu je do pi s ma Za rz¹ du Wo je wó dz twa Pod la s kie go
wy ra ¿a j¹ ce go za nie po ko je nie „zbyt ni s kim fi nan so wa niem œwiad czeñ opie ki zdro wot -
nej w wo je wó dz twie pod la s kim na tle in nych re gio nów Pol ski” oraz wi¹ ¿e to z fun k cjo -
no wa niem roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 18 wrze œ nia 2007 r. w spra wie
szcze gó ³o we go try bu i kry te riów po dzia ³u œrod ków po miê dzy cen tra le i od dzia ³y wo je -
wó dz kie NFZ z prze zna cze niem na fi nan so wa nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej, w za -
³¹ cze niu prze ka zu jê ko piê udzie lo nej od po wie dzi Mar sza³ ko wi Wo je wó dz twa
Pod la s kie go w przed mio to wej spra wie.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski

Za³¹cznik

Pi smo
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 20.06.2008 r.

Pan
Ja ros ³aw Zyg munt Dwo rzañ ski
Mar sza ³ek Wo je wó dz twa Pod las kie go

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z pi s mem Pa na Mar sza³ ka z 30 kwiet nia 2008 r., znak: ZD.I.8025-5/08,

w któ rym Za rz¹d Wo je wó dz twa Pod la s kie go wy ra ¿a za nie po ko je nie „zbyt ni s kim fi nan -
so wa niem œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w wo je wó dz twie pod la s kim na tle in nych re gio -
nów Pol ski” oraz wi¹ ¿e to z fun k cjo no wa niem roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia
18 wrzeœ nia 2007 r. w spra wie szcze gó ³o we go try bu i kry te riów po dzia ³u œrod ków po miê -
dzy cen tra lê i od dzia ³y wo je wó dz kie Na ro do we go Fun du szu Zdro wia z prze zna cze niem
na fi nan so wa nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej dla ubez pie czo nych (Dz. U. Nr 171, poz.
1210), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ ce go sta no wi s ka.

W¹t pli wo œci zg³a sza ne przez Za rz¹d Wo je wó dz twa Pod la s kie go od no sz¹ ce siê do
ww. roz po rz¹ dze nia do ty cz¹ przede wszy s t kim mo ¿ li wo œci za sto so wa nia do wy li cze nia
wska Ÿ ni ka wy ni ka j¹ ce go ze zró¿ ni co wa nia ko sz tu je d no st ko we go œwiad cze nia opie ki
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zdro wot nej, o któ rym mo wa w art. 118 ust. 3 pkt 2 lit. a usta wy z dnia 27 sier p nia 2004 r.
o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pu b li cz nych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135, z póŸn. zm.), wska Ÿ ni ków do ty cz¹ cych prze ciêt ne go mie siê cz ne go
do cho du do dys po zy cji przy pa da j¹ ce go na 1 oso bê w go spo dar stwie do mo wym pu b li -
ko wa nych przez G³ó wny Urz¹d Sta ty sty cz ny. Je d no cze œ nie Za rz¹d Wo je wó dz twa Pod -
la s kie go pro po nu je wy ko rzy sta nie wska Ÿ ni ków do ty cz¹ cych prze ciêt ne go
wy na gro dze nia w sek cji „ochro na zdro wia i opie ka spo ³e cz na”.

Prag nê po in for mo waæ, ¿e do dat ko wy wskaŸ nik wy ni ka j¹ cy ze zró¿ ni co wa nia ko -
sz tu je dno stko we go œwiad cze nia opie ki zdro wot nej zo sta³ wpro wa dzo ny przez Par la -
ment je sie ni¹ 2007 r. Do da nie ww. wskaŸ ni ka by ³o ar gu men to wa ne zró¿ ni co wa niem
sy tua cji w po szcze gól nych wo je wó dz twach, któ ra ma wp³yw na mo¿ li wo œci za bez pie -
cze nia przez po szcze gól ne od dzia ³y wo je wó dz kie Fun du szu dla ubez pie czo nych
w Fun du szu ró w ne go do stê pu do œwiad czeñ opie ki zdro wot nej, nie za le¿ nie od miej -
sca re je stra cji ubez pie czo ne go. W ww. roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Zdro wia, od po wie d -
nio do re gu la cji usta wo wej, wpro wa dzo no ten do dat ko wy wskaŸ nik. W ra mach
ko sz tu je dno stko we go œwiad cze nia zdro wot ne go naj wiê k szy udzia³ – w wiê k szo œci
przy pad ków – ma j¹ ko sz ty pra cy. W³a œ nie tej czê œci ko sz tów œwiad czeñ do ty czy ta
do dat ko wa ko rek ta. Po zo sta ³a czêœæ ko sz tu je dno stko we go œwiad cze nia zdro wot ne -
go nie jest pod da na do dat ko wej ko rek cie ze wzglê du na brak da nych, któ re mog ³y by
wska zy waæ na zró¿ ni co wa nie po miê dzy wo je wó dz twa mi w tym za kre sie. Do okreœ le -
nia zró¿ ni co wa nia ko sz tów wy two rze nia je dno stko we go œwiad cze nia wy ko rzy sta no
do stêp ne wiel ko œ ci, któ re mo g¹ byæ u¿y te ja ko mier ni ki zró¿ ni co wa nia ko sz tów wy -
two rze nia je dno stko wych œwiad czeñ zdro wot nych miê dzy po szcze gól ny mi wo je wó dz -
twa mi. Spoœ ród nich wy bra no in for ma cje do ty cz¹ ce po zio mu do cho dów
w po szcze gól nych wo je wó dz twach, któ re s¹ zbie ra ne w spo sób sy s te ma ty cz ny od wie -
lu lat (eli mi na cja da nych okaz jo nal nych lub po cho dz¹ cych od kom pe ten tnych pod -
mio tów in cy den tal nie zbie ra j¹ cych te da ne) i któ rych me to da po zy s ki wa nia jest
zna na i ak cep to wa na. Ze wzglê du na sta bil noœæ po pu la cji œwiad cze nio bior ców, sta -
bil noœæ struk tur or ga ni za cyj nych ochro ny zdro wia oraz wzglê dn¹ sta bil noœæ sto so -
wa nych te chno lo gii me dy cz nych po ¿¹ da ne jest wy ko rzy sty wa nie da nych, któ re
po zwo li ³y by okreœ liæ mier ni ki zró¿ ni co wa nia ko sz tów wy twa rza nia ³a go dz¹ ce wp³yw
zmian krót ko o kre so wych, lecz re a gu j¹ ce na zmia ny d³u go o kre so we. Przy k³a dem ta -
kich mier ni ków s¹ mier ni ki okreœ la ne ja ko œre dnie war to œci mier ni ków ro cz nych dla
kil ku ko lej nych lat. Ja ko mo¿ li we do wy ko rzy sta nia wska za no da ne o po zio mie do -
cho dów go spo darstw do mo wych na te re nie po szcze gól nych wo je wództw, gdy¿ po zo -
sta ³e do stêp ne da ne (np. o wy na gro dze niach), na wet gdy okreœ la ne s¹ dla
po szcze gól nych wo je wództw, na ogó³ zo rien to wa ne s¹ na in ne pro ble my. Osta te cz nie
zde cy do wa no siê na mier nik opar ty o da ne do ty cz¹ ce prze ciêt ne go mie siê cz ne go do -
cho du go spo dar stwa do mo we go do dys po zy cji w po szcze gól nych wo je wó dz twach,
okreœ la ne w co ro cz nych ba da niach G³ó wne go Urzê du Sta ty sty cz ne go nad go spo dar -
stwa mi do mo wy mi, za okres osta t nich 5 lat. Prag nê je dno czeœ nie zwró ciæ uwa gê, ¿e
roz wi¹ za niem po ¿¹ da nym w tym za kre sie by ³o by wy ko rzy sta nie wskaŸ ni ków do ty -
cz¹ cych wy na gro dze nia w sy s te mie opie ki zdro wot nej. Je dnak nie by ³o to mo¿ li we ze
wzglê du na brak ta kich da nych spe³ nia j¹ cych wy mie nio ne wy ¿ ej wy mo gi me to do lo gi cz -
ne (czy li sy s te ma ty cz noœæ zbie ra nia, zna na i ak cep to wa na me to do lo gia).

Od no sz¹c siê do pro po zy cji Za rz¹ du Wo je wó dz twa Pod las kie go, aby u¿y waæ wskaŸ -
ni ki prze ciêt ne go wy na gro dze nia do ty cz¹ ce agre ga tu, ja kim jest wy na gro dze nie
w ochro nie zdro wia i opie ce spo ³e cz nej, prag nê zwró ciæ uwa gê na na stê pu j¹ ce aspek ty.
Przede wszy s t kim na le ¿y pa miê taæ o ró¿ ni cach w wy na gro dze niach w ochro nie zdro wia 
oraz w opie ce spo ³e cz nej. G³ó wny Urz¹d Sta ty sty cz ny w op ra co wa niu „Struk tu ra wy -
na gro dzeñ wg za wo dów w paŸ dzier ni ku 2006” po da je na stê pu j¹ ce prze ciêt ne wy na gro -
dze nia dla wy ró¿ nio nych grup za wo do wych: (a) spe cja li œci w ochro nie zdro wia
(z wy j¹t kiem pie lêg nia rek i po ³o¿ nych) – 3938,54 z³; (b) pie lêg niar ki i po ³o¿ ne – 2242,46 z³;
(c) œre dni per so nel ochro ny zdro wia 2001,49 z³ oraz (d) pra co wni cy po mo cy spo ³e cz nej
i pra co wni cy so cjal ni – 1987, 33 z³. Wy ¿ ej wy mie nio ne prze ciêt ne do ty cz¹ grup za wo -
dów, a nie miej sca pra cy. Nie mo¿ na wy klu czyæ, ¿e do ty cz¹ one tak ¿e pie lêg nia rek pra -
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cu j¹ cych w do mach po mo cy spo ³e cz nej. Je dnak mo¿ na sza co waæ, ¿e wy na gro dze nia
w po mo cy spo ³e cz nej s¹ o 25% – 30% ni¿ sze ni¿ w ochro nie zdro wia. Po nad to wy na gro -
dze nia te s¹ re gu lo wa ne w du ¿ej mie rze przez re gu la cje ogól no pol skie, gdy¿ do ty cz¹
sfe ry bu d¿e to wej („siat ka” p³ac), w prze ci wieñ stwie do wy na gro dzeñ w ochro nie zdro -
wia, któ re s¹ w du ¿ej mie rze kon sek wen cj¹ kon trak tów za wie ra nych po miê dzy Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia a po szcze gól ny mi œwiad cze nio daw ca mi.

Na le ¿y braæ pod uwa gê ró w nie¿ ró¿ ni ce w struk tu rze za trud nie nia w po szcze gól -
nych wo je wó dz twach. Po ró w nu j¹c da ne z op ra co wa nia GUS „Pra cu j¹ cy w go spo dar ce
na ro do wej w 2006 r.” i da nych zbior czych z for mu la rza MPiPS-03 opu b li ko wa nych
przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej mo ¿ na stwier dziæ, ¿e udzia³ za trud nie nia 
w po mo cy spo ³e cz nej w agre ga cie „ochro na zdro wia i po moc spo ³e cz na” jest ró¿ ny
w ró¿ nych wo je wó dz twach. A za tem w ró¿ nym stop niu w po szcze gól nych wo je wó dz -
twach za trud nie nie i wy na gro dze nia w opie ce spo ³e cz nej wp³y wa j¹ na prze ciêt ne mie -
siê cz ne wy na gro dze nie w sek cji „ochro na zdro wia i opie ka spo ³e cz na”.

Z³o ¿e nie dwóch wy mie nio nych czyn ni ków mo ¿e do pro wa dziæ do wy pa czo ne go ob -
ra zu w za kre sie wy na gro dzeñ w ochro nie zdro wia.

Je dy nie wska Ÿ ni ki do ty cz¹ ce sy s te mu opie ki zdro wot nej by ³y by w naj wiê k szym
stop niu po pra w ne dla od zwier cie d le nia ww. wska Ÿ ni ka wy mie nio ne go w usta wie. Nie
s¹ one je d nak pu b li ko wa ne w stan dar do wych op ra co wa niach G³ó w ne go Urzê du Sta ty -
sty cz ne go.

Prag nê je dno czeœ nie po in for mo waæ, i¿ je d nym z prio ry te tów Rz¹ du w dzie dzi nie
ochro ny zdro wia, co zo sta ³o przed sta wio ne za ró wno w ex po sé Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
jak ró w nie¿ w „In for ma cji Rz¹ du na te mat obe c nej sy tua cji ochro ny zdro wia w Pol sce”,
jest de cen tra li za cja i de mo no po li za cja in sty tu cji p³at ni ka w ra mach po wsze chne go
ubez pie cze nia zdro wot ne go. W Mi ni ster stwie Zdro wia trwa j¹ obe c nie uz go dnie nia pro -
jek tu do ty cz¹ ce go przed mio to we go za ga dnie nia. Wraz z we jœciem w ¿y cie pro jek to wa -
nych roz wi¹ zañ mo¿ li we by ³o by te¿ in ne ure gu lo wa nie kwe stii przed mio to we go
po dzia ³u œrod ków na ko sz ty œwiad czeñ opie ki zdro wot nej po miê dzy p³at ni ków.

Na to miast od no sz¹c siê do po zio mu fi nan so wa nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej na
te re nie dzia ³a nia Pod la s kie go OW NFZ, up rzej mie in for mu jê, ¿e w wy ni ku do ko na nych
w czer w cu br. oraz pla no wa nych w naj bli¿ szym cza sie zmian pla nu fi nan so we go NFZ
Pod la s ki OW NFZ otrzy ma do dat ko we œrod ki na sfi nan so wa nie ko sz tów œwiad czeñ
opie ki zdro wot nej w ³¹ cz nej wy so ko œci ok. 120 mln z³.

Z po wa ¿a niem
Ewa Ko pacz
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji Grze go rza Sche ty ny

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Art. 3 ust. 1 Eu ro pej skiej Kar ty Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go, DzU 1994

nr 124 poz. 607, sta no wi: „Sa mo rz¹d te ry to rial ny oz na cza pra wo i zdol noœæ
spo ³e cz no œci lo kal nych, w gra ni cach okre œ lo nych pra wem, do kie ro wa nia
i za rz¹ dza nia za sa d ni cz¹ czê œci¹ spraw pu b li cz nych na w³a s n¹ od po wie -
dzial noœæ i w in te re sie ich mie sz ka ñ ców”. W opi nii kon wen tu wój tów gmin
wiej skich wo je wó dz twa ku jaw sko -po mor skie go re a li zo wa nie te go pra wa jest 
za gro ¿o ne.

Po li ty ka pa ñ stwa w nie wiel kim stop niu wpi su je siê w po trze by i aspi ra cje 
œro do wisk wiej skich. Zwiê k sza siê dys pro por cja miê dzy ob sza ra mi wiej ski mi 
a mia sta mi. Do ty czy to miê dzy in ny mi wska Ÿ ni ka do cho dów w go spo dar -
stwach do mo wych, in fra struk tu ry te ch ni cz nej, sta nu oœ wia ty, s³u¿ by zdro -
wia. Po g³ê bia j¹ siê ró¿ ni ce w po zio mie ¿y cia i za sob no œci ro dzin z ob sza rów
wiej skich i miej skich. Ob szar bie dy na te re nach wiej skich ci¹g le siê po wiê k -
sza.

W gmi nach wiej skich, gdzie wiê k szoœæ ro dzin jest wie lo dziet na, wpro wa -
dze nie od 2007 r. tak zwa nej ul gi pro ro dzin nej skut ku je zmniej sze niem wp³y -
wów z ty tu ³u po dat ku PIT. Ta sy tu a cja spo wo du je zmniej sze nie wp³y wów do
bu d¿ e tu w nie któ rych gmi nach na wet do 50%. U sz czu p le nie przy jê tych ju¿
bu d¿ e tów do pro wa dzi do wy co fa nia siê sa mo rz¹ dów z re a li za cji nie je d nej
wa ¿ nej in we sty cji. Za brak nie œrod ków na udzia³ w³a s ny w re a li za cji za dañ,
któ re mo g¹ byæ do fi nan so wa ne ze œrod ków unij nych, gdzie ró w nie¿ na st¹ pi ³o 
zmniej sze nie do fi nan so wa nia w czê œci prio ry te tów i dzia ³añ tyl ko do 50%. Is t -
nie je za gro ¿e nie sko ko we go wzro stu po zio mu za d³u ¿e nia

Sa mo rz¹ dow cy ska r ¿¹ siê na po gar sza nie siê sy tu a cji do cho do wej gmin.
Sy s tem fi nan so wa nia sa mo rz¹ dów opie ra siê g³ó w nie na do ta cjach i sub wen -
cjach, któ rych wiel koœæ wa lo ry zo wa na jest wska Ÿ ni kiem in fla cyj nym. Wzrost 
po zio mu wy dat ków nie wy ni ka je d nak tyl ko ze wska Ÿ ni ka in fla cyj ne go. Je -
sz cze dwa la ta te mu za po da tek od nie ru cho mo œci z dwóch lat mo ¿ na by ³o
wy bu do waæ pe³ no wy mia ro w¹ sa lê gim na sty cz n¹ – obe c nie po trze ba na to
czte rech lat. Aby sa mo rz¹d po zo sta³ sa mo rz¹ dem, mu si mieæ wiê cej do cho -
dów w³a s nych, a nie sub wen cji i do ta cji na okre œ lo ne ce le.

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze, li sta uwag zg³a sza nych przez sa mo rz¹ dow -
ców jest bar dzo d³u ga. Ja ko se na tor czu jê siê zo bo wi¹ za ny i zo b li go wa ny do
wy stê po wa nia w imie niu wszy s t kich sa mo rz¹ dow ców, szcze gól nie tych ze
œro do wisk gmin nych i ma ³ych miast.

Sk³a da j¹c ¿y cze nia w Dniu Pra co w ni ka Sa mo rz¹ do we go, wno szê o do ko -
na nie ana li zy sy tu a cji do cho do wej sa mo rz¹ dów te ry to rial nych, szcze gól nie
gmin nych, i o de ba tê z udzia ³em sa mo rz¹ dow ców na te mat kon dy cji sa mo -
rz¹ dów.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son
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Stanowisko
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 11 czer w ca 2008 r.

Pan
Jan Vin cent-Ro stow ski
Mi n i s ter Fi nan sów

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze,
zgo d nie z art. 8 ust. 2 pkt 4 usta wy z dnia 4 wrze œ nia 1997 ro ku o dzia ³ach ad mi ni -

stra cji rz¹ do wej (t.j.: Dz. U. z 2007 ro ku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) w za ³¹ cze niu prze -
ka zu jê – we d³ug w³a œci wo œci – oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na An drze ja
Per so na pod czas 12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 ro ku w spra wie sy -
tu a cji do cho do wej sa mo rz¹ dów te ry to rial nych, szcze gól nie gmin nych.

Z po wa ¿a niem
MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

War sza wa, 10 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra RP An drze ja Per so na, z³o ¿o nym na

12. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 ma ja 2008 r. – prze ka za nym przy piœ mie Mi ni stra
Spraw We w nê trz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 11 czer w ca br. znak:
BMP-0724-5174/08/AK – w spra wie sy tu a cji do cho do wej je d no stek sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go, szcze gól nie gmin wiej skich, up rzej mie przed sta wiam, co na stê pu je:

1. Ul ga po dat ko wa dla po dat ni ków po dat ku do cho do we go od osób fi zy cz nych wy -
cho wu j¹ cych dzie ci zo sta ³a wpro wa dzo na na pod sta wie usta wy z dnia 16 li s to pa da
2006 r. o zmia nie usta wy o po dat ku do cho do wym oraz o zmia nie nie któ rych in nych
ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588), zaœ usta w¹ z dnia 5 wrze œ nia 2007 r. o zmia nie usta -
wy o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych (Dz.U. Nr 191, poz. 1361) zwiê k szo no
kwo tê ul gi po dat ko wej pod le ga j¹ cej od li cze niu.

Prze pi sy ww. ustaw da ³y po dat ni ko wi po dat ku do cho do we go (roz li cza j¹ ce mu siê wg 
ska li po dat ko wej) pra wo do od li cze nia ro cz nie po cz¹t ko wo kwo ty sta no wi¹ cej ilo czyn
li cz by wy cho wy wa nych dzie ci i kwo ty 120 z³ (je ¿e li po dat nik w ro ku po dat ko wym wy -
cho wy wa³ w³a s ne lub przy spo so bio ne dzie ci, tj. dzie ci ma ³o let nie, dzie ci, bez wzglê du
na ich wiek, któ re zgo d nie z od rêb ny mi prze pi sa mi otrzy my wa ³y za si ³ek pie lêg na cyj ny,
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dzie ci do ukoñ cze nia 25 lat ucz¹ ce siê w szko ³ach, o ile w ro ku po dat ko wym dzie ci te
nie uzy s ka ³y do cho dów, z wy j¹t kiem do cho dów wol nych od po dat ku do cho do we go, re nty
ro dzin nej oraz do cho dów w wy so ko œci nie po wo du j¹ cej obo wi¹z ku za p³a ty po dat ku),
któ ra osta te cz nie zo sta ³a zwiê k szo na do wy so ko œci pod wój nej kwo ty zmniej sza j¹ cej
po da tek w pier wszym prze dzia le ska li po dat ko wej.

Ul ga w tej po sta ci obo wi¹ zy wa ³a ju¿ w 2007 r., ale jej skut ki po raz pier w szy wy -
st¹ pi ³y w 2008 r. ze wzglê du na od li cze nie tej ul gi przez up ra w nio nych po dat ni ków
w ro cz nym roz li cze niu po dat ku do cho do we go od osób fi zy cz nych.

Zgo d nie z sza cun ka mi, prze pro wa dzo ny mi na po trze by pro jek tu usta wy bu d¿ e to -
wej na rok 2008, zwiê k sze nie ul gi pro ro dzin nej spo wo du je sku tek dla sek to ra fi nan -
sów pu b li cz nych w wy so ko œci 7.108 mln z³. Po nie wa¿ w 2008 r. udzia³ je d no stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go we wp³y wach z po dat ku do cho do we go od osób fi zy cz nych
wy no si 48,34%, sza cu je siê, ¿e sku tek dla je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go wy nie -
sie oko ³o 3.436 mln z³.

Pla no wa na na 2008 rok kwo ta wp³y wów z ty tu ³u po dat ku do cho do we go od osób fi -
zy cz nych (po uw zglê d nie niu miê dzy in ny mi oma wia nej ul gi) sta no wi¹ ca pod sta wê do
na li cze nia udzia ³ów we wp³y wach z te go po dat ku dla je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go, w po ró w na niu do ana lo gi cz nej kwo ty na rok 2007, jest wy ¿ sza o 8,0%.

Do pro gno zy do cho dów z ty tu ³u po dat ku do cho do we go od osób fi zy cz nych na 2008 r. 
przy jê to m.in. na stê pu j¹ ce wiel ko œ ci ma kro e ko no mi cz ne de ter mi nu j¹ ce dy na mi kê
pod sta wy opo dat ko wa nia:

— re al n¹ dy na mi kê wy na gro dzeñ w go spo dar ce na ro do wej – 103,6%,
— dy na mi kê za trud nie nia w go spo dar ce na ro do wej (102,0%), dy na mi kê li cz by eme --

ry tów i ren ci stów z po za rol ni cze go sy s te mu ubez pie czeñ spo ³e cz nych (100,9%),
dy na mi kê li cz by eme ry tów i ren ci stów z rol ni cze go sy s te mu ubez pie czeñ spo ³e cz --
nych (96,5%),

— œre d nio ro cz ny wska Ÿ nik wzro stu cen to wa rów i us ³ug kon sum p cyj nych – 2,3%.
Pro gno za wp³y wów z ty tu ³u po dat ku do cho do we go od osób fi zy cz nych na 2008 r.

uw zglê dnia skut ki pro po no wa nych na ten rok zmian sy s te mo wych, m.in.:
— zwiê k sze nia ul gi po dat ko wej na ka ¿ de dziec ko ze 120 z³ do wy so ko œci po d wój nej

kwo ty zmniej sza j¹ cej po da tek w pier w szym prze dzia le ska li po dat ko wej ze wzglê --
du na od li cza nie jej w roz li cze niu ro cz nym,

—  wa lo ry za cji I pro gu po dat ko we go z 43.405 z³ do 44.490 z³, kwo ty zmniej sza j¹ cej
po da tek w pier w szym prze dzia le ska li po dat ko wej z 572,54 z³ do 586,85 z³, ko sz --
tów uzy s ka nia przy cho du z 1.302 z³ do 1.335 z³,

— zwiê k szo ne go udzia ³u gmin we wp³y wach z po dat ku PIT z 36,22% w 2007 r. do
36,49% w 2008 r.,

— zmia ny za sad prze ka zy wa nia 1% po dat ku na le ¿ ne go na rzecz or ga ni za cji po ¿yt ku
pu b li cz ne go,

— ob ni ¿ e nia sk³ad ki re n to wej, zgo d nie z pier wot ny mi za ³o ¿e nia mi usta wy, tj. ob ni ¿ e --
nie o ko lej ne 4 pun k ty pro cen to we w 2008 r. (2 pun k ty po stro nie pra co w ni ka i 2
pun k ty po stro nie pra co daw cy), w sto sun ku do ju¿ ob ni ¿ o nej o 3 pun k ty pro cen to --
we (tyl ko po stro nie pra co w ni ka) w 2007 r., któ ra bê dzie skut ko waæ wy ¿ sz¹ pod --
sta w¹ opo dat ko wa nia do cho dów osób fi zy cz nych,

— pod wy ¿ sze nia diet dla osób prze by wa j¹ cych cza so wo za gra ni c¹ uzy s ku j¹ cych
przy cho dy ze sto sun ku pra cy.

Pra g nê za zna czyæ, ¿e Mi ni ster stwo Fi nan sów nie ma obe c nie mo ¿ li wo œci wy sza co -
wa nia skut ków fi nan so wych oma wia nej ul gi w po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz -
nych dla po szcze gól nych ka te go rii je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, bo wiem nie
dys po nu je da ny mi do ty cz¹ cy mi m.in. li cz by dzie ci w po szcze gól nych gmi nach, na któ -
re bê dzie przy s³u gi wa ³a oma wia na ul ga po dat ko wa, i któ rych ro dzi ce, b¹dŸ opie ku no -
wie, do ko na j¹ sto so wa ne go od li cze nia od po dat ku.

Szcze gó ³o we wy li cze nie ubyt ku do cho dów z ty tu ³u udzia ³u we wp³y wach z po dat ku
do cho do we go od osób fi zy cz nych, w po szcze gól nych je d no st kach sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go, w zwi¹z ku ze zwiê k szo n¹ ul g¹ po dat ko w¹, bê dzie mo ¿ li we we wrze œ niu 2008 r. po
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otrzy ma niu wstêp nych da nych o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych, wy ka za nych 
w ro cz nym ze zna niu po dat ko wym za 2007 r., z³o ¿o nym w 2008 r. Do pie ro na pod sta wie
ww. da nych bê dzie mo ¿ li we prze pro wa dze nie rze tel nej ana li zy w tym za kre sie.

Je d no cze œ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e kwe stia skut ków fi nan so wych dla je d no stek
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go wy ni ka j¹ cych ze zmian w usta wie o po dat ku do cho do wym
od osób fi zy cz nych (ul ga pro ro dzin na) by ³a przed mio tem ob rad Ze spo ³u do Spraw Sy s -
te mu Fi nan sów Pu b li cz nych Ko mi sji Wspól nej Rz¹ du i Sa mo rz¹ du Te ry to rial ne go na
po sie dze niu 5 gru d nia 2007 r.

2. W ce lu zo b ra zo wa nia sy tu a cji fi nan so wej gmin, po ni ¿ ej przed sta wiam zbior cze
da ne do ty cz¹ ce re a li za cji bu d¿ e tów przez sa mo rz¹ dy gmin i gmin wiej skich za la ta
2005–2007 w za kre sie do cho dów ogó ³em, wy dat ków ogó ³em, wy ni ku oraz sta nu zo bo -
wi¹ zañ.

Do cho dy ogó ³em – zbior czo wy ko na ne przez gmi ny w 2007 r. wy no si ³y 57.003.589
tys. z³ i by ³y wy ¿ sze o 10,2% od wy ko na nych do cho dów w 2006 r. i o 24,4% od wy ko na -
nych do cho dów w 2005 r.

Do cho dy w³a s ne gmin w 2007 r. wy no si ³y 28.221.402 tys. z³ i wzros ³y w po ró w na -
niu do 2006 r. o 15,2%.

W 2007 r. gmi ny zre a li zo wa ³y wy dat ki w kwo cie 56.072.713 tys. z³, tj. o 5,4% wy ¿ -
sze w sto sun ku do wy ko na nych wy dat ków w 2006 r.

W 2007 r. zo bo wi¹ za nia gmin wy no si ³y 9.957.704 tys. z³ i by ³y 3,9% wy ¿ sze od zo -
bo wi¹ zañ w 2006 r.

Wska Ÿ nik za d³u ¿e nia – li czo ny ja ko udzia³ zo bo wi¹ zañ ogó ³em w do cho dach wy ko -
na nych ogó ³em – wy niós³ w 2007 r. 17,5%, a w 2006 r. 18,5%.

Do oce ny zdol no œci kre dy to wej je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, a tym sa mym
oce ny jej kon dy cji fi nan so wej bra na jest pod uwa gê ta k ¿e, wy ko rzy sty wa na przez sek -
tor ban ko wy i in sty tu cje ra tin go we, tzw. nad wy ¿ ka ope ra cyj na, ob li cza na ja ko ró¿ ni ca
miê dzy do cho da mi bie ¿¹ cy mi a wy dat ka mi bie ¿¹ cy mi. Bu d¿ et ope ra cyj ny gmin w 2007 r.
za mkn¹³ siê zbior czo nad wy ¿ k¹ w wy so ko œci 7.196.492 tys. z³, a w 2006 r. nad wy ¿ k¹
w kwo cie 5.458.915 tys. z³.

3. Od no sz¹c siê do pod no szo nej w Oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra kwe stii do ty cz¹ cej
sy s te mu fi nan so wa nia sa mo rz¹ dów, pra g nê pod kre œ liæ, ¿e je d n¹ z pod sta wo wych za -
sad, na któ rych opie ra siê ten sy s tem jest obiek ty wi za cja za si leñ bu d¿ e tów sa mo rz¹ do -
wych w for mie sub wen cji ogól nej z bu d¿ e tu pa ñ stwa. Oz na cza to w szcze gól no œci:

— u sta le nie œciœ le sfor ma li zo wa nych za sad usta la nia wiel ko œ ci sub wen cji ogól nej
dla po szcze gól nych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go,

— znie sie nie mo ¿ li wo œci uz na nio we go przy zna wa nia przez Mi ni stra Fi nan sów –
z w³a s nej ini cja ty wy lub w wy ni ku kie ro wa nych do re sor tu in dy wi du al nych wnio --
s ków –– do dat ko wych œrod ków, po za okre œ lo ny mi w usta wie.

Za sa dy sub wen cjo no wa nia, w tym na li cza nia wska Ÿ ni ka do cho dów po dat ko wych
gmin w prze li cze niu na je d ne go mie sz ka ñ ca zo sta ³y okre œ lo ne usta wo wo. Zmia ny kwot 
sub wen cji nie s¹ za tem wy ni kiem ich „wa lo ry za cji" wska Ÿ ni kiem in fla cji.

Za sa dy usta la nia i prze ka zy wa nia sub wen cji ogól nej dla je d no stek sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go zo sta ³y okre œ lo ne w usta wie z dnia 13 li s to pa da 2003 r. o do cho dach je d -
no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).

Usta wa okre œ la ta k ¿e za sa dy usta la nia i prze ka zy wa nia do ta cji ce lo wych z bu d¿ e tu
pa ñ stwa na re a li za cjê za dañ z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej. Prze pis art. 49 prze wi -
du je, ¿e je d no st ki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go otrzy mu j¹ do ta cje ce lo we w wy so ko œci za -
pe w nia j¹ cej ich re a li za cjê. 

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Se kre tarz Sta nu
El ¿bie ta Suchocka-Roguska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zbi gnie wa Ro ma szew skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka,
do sze fa Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go Krzy szto fa Bon da ry ka

oraz do mi ni stra spra wied li wo œci, pro ku ra tu ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

W zwi¹z ku z prze szu ka niem prze pro wa dzo nym przez ABW na zle ce nie
pro ku ra tu ry 13 ma ja br. w mie sz ka niu pa na B¹ cz ka, nie za le ¿ nie od me ry to -
ry cz ne go sen su owe go prze szu ka nia – akt spra wy nie wi dzia ³em, nie mo ¿ na
w ¿a d nym wy pad ku prze jœæ do po rz¹d ku nad spra w¹ re wi z ji oso bi stej i szy -
kan, któ rym zo sta li pod da ni dzien ni ka rze TVP przy by li na miej sce i wy ko nu -
j¹ cy swo je czyn no œci za wo do we.

Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e ABW mia ³o pra wo usu n¹æ nie pro szo nych go œci
(na wet u¿y wa j¹c prze mo cy), na to miast za dzi wia j¹ ca by ³a re wi z ja oso bi sta
dzien ni ka rzy z po ni ¿ a j¹ cy mi szy ka na mi i upo ko rze nia mi, i za bra nie rze czy tak 
oso bi stej, ja k¹ jest wspó³ czes ny ka len da rzyk i je d no cze œ nie no tes elek tro ni cz -
ny. Nie bez pie cz ne dla pol skie go ³a du pra w ne go jest na wi¹ zy wa nie do tra dy cji
bez pra wia w po li cji po li ty cz nej PRL, któ ra za k³a da j¹c tak zwa ne kot ³y, za cho -
wy wa ³a siê prze wa ¿ nie kul tu ral niej, choæ nie za w sze, ale wszy s t kie no tat ki
i ka len da rzy ki osób po stron nych i przy pad ko wych za bie ra ³a sta now czo.

W zwi¹z ku z tym kie ru jê do sze fa ABW na stê pu j¹ ce py ta nia. Dla cze go
unie mo ¿ li wio no re por te ro wi po ro zu mie nie siê ze swo j¹ re dak cj¹? Czy nie
mia ³o to na ce lu ogra ni cze nia wol no œci s³o wa i unie mo ¿ li wie nia po in for mo wa -
nia opi nii pu b li cz nej o za is t nia ³ym zda rze niu? Sko ro re por te rzy we szli, a te ren 
nie by³ pil no wa ny wy star cza j¹ co do b rze, to wy ko ny wa li po pro stu swo je
czyn no œci za wo do we.

SB za bie ra ³a wszy s t kim przy pad ko wo za trzy ma nym oso bom ka len da -
rzy ki oso bi ste (ja stra ci ³em ich kil ka na œcie, J.K. Ke lus, aby te go unik n¹æ, za pi -
sy wa³ nu me ry te le fo nów na œcia nie). Ode bra nie elek tro ni cz ne go no te su jest
zna cz nie bru tal niej sz¹ in ge ren cj¹ w pry wat noœæ oso by, a w przy pad ku dzien -
ni ka rza wi¹ ¿e siê z na ru sze niem ta jem ni cy za wo do wej gwa ran to wa nej pra -
wem pra so wym. Czym kie ro wa no siê do ko nu j¹c kon fi s ka ty? Czy pro ku ra tu ra
wy da ³a ta k¹ dys po zy cjê? Czy pro ku ra tu ra dys po no wa ³a ja ki miœ da ny mi po -
zwa la j¹ cy mi przy pu sz czaæ, ¿e w elek tro ni cz nym no te sie s¹ in for ma cje do pu sz -
cza j¹ ce, zgo d nie z k.p.k., na ru sze nie ta jem ni cy za wo do wej?

Ja ki cel mia ³a re wi z ja oso bi sta w in tym nych miej scach pod czas prze szu -
ka nia ma j¹ ce go na ce lu za bra nie g³ó w nie no œ ni ków in for ma cji? Czy mia ³a
ona po ni ¿yæ oso bê pod da n¹ prze szu ka niu (kon wen cja o tor tu rach i nie lu dz -
kim trak to wa niu), czy te¿ mia ³o miej sce mo le sto wa nie sek su al ne? In ne przy -
czy ny trud no so bie wy ob ra ziæ.

Czy w przed sta wio nych spra wach pro wa dzo ne jest po stê po wa nie wy ja -
œ nia j¹ ce, czy te¿ przy to czo ne eks ce sy sta no wi¹ ele ment ru ty no wych dzia ³añ
ABW?

Ja kie ener gi cz ne dzia ³a nia za mie rza pod j¹æ Pan Pro ku ra tor w opi sa nej
spra wie, aby za po biec od ra dza niu siê sty lu dzia ³a nia po li cji po li ty cz nej PRL?

Czy Pa nu Pre mie ro wi w cza sach PRL ni g dy nie za bra no ka len da rzy ka?
Tak szcze gó ³o wych re wi z ji oso bi stych wów czas nie pro wa dzo no. Czy ni cze go 
to Pa nu nie przy po mi na? Czy uwa ¿a Pan ten in cy dent za dro b ny, nie war ty in -
ter wen cji? Gdy by tak by ³o, czu³ bym siê bar dzo roz cza ro wa ny.

Zbi gniew Ro ma szew ski
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY SZEFA
AGENCJI BEZPIECZEÑSTWA
WEWNÊTRZNEGO

War sza wa, 20.06.2008 r.

Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej
Pan Bog dan Bo ru se wicz

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis ma Se kre ta rza Sta nu Sze fa Ga bi ne tu Po li ty cz ne go PRM S³a wo -

mi ra No wa ka nr DSPA 4404-43/08 i DSPA 4404-45/08 z dnia 30.05.2008 r., up rzej -
mie in for mu jê, i¿ w dniu 13 ma ja 2008 r. fun kcjo na riu sze Agen cji Bez pie czeñ stwa
We wnê trz ne go dzia ³a j¹c na pod sta wie art. 311 § 3 kpk prze pro wa dza li czyn no œci pro -
ce so we – prze szu ka nie w miej scu za mie sz ka nia Pio tra B¹ cz ka. Re a li zo wa no je zgo d nie
z po sta no wie niem wy da nym przez Wy dzia³ X – Biu ra ds. PZ – Pro ku ra tu ry Kra jo wej
w War sza wie w ra mach po stê po wa nia przy go to waw cze go o sygn. PR–IV-X –Ds. 26/07
pro wa dzo ne go prze ciw ko Alek san dro wi L. i Woj cie cho wi S. – po de jrza nym o czyn
z art. 230 § 1 kk.

W trak cie czyn no œci pro ce so wych dzien ni ka rze pro gra mu pier w sze go TVP „Mi sja
Spe c jal na” wtar gnê li na po se sjê i do po mie sz czeñ mie sz kal nych za j mo wa nych przez
Pio tra B¹ cz ka. Po mi mo wie lo kro t nych próœb, su ge stii, a na stê p nie po le ceñ, wy da wa -
nych przez fun k cjo na riu szy ABW, któ rzy dzia ³a li na pod sta wie art. 23 ust. 1 pkt 1
usta wy o Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go i Agen cji Wy wia du z dnia 24 ma ja
2002 ro ku, wzy wa j¹ cych do opu sz cze nia te re nu prze szu ka nia, dzien ni ka rze nie za sto -
so wa li siê do po wy ¿ sze go. Ta kie za cho wa nie unie mo ¿ li wia ³o re a li za cjê czyn no œci. O za -
is t nia ³ej sy tu a cji, na bie ¿¹ co by³ in for mo wa ny pro ku ra tor nad zo ru j¹ cy przed mio to we
œle dz two i po kon sul ta cji z nim do za bez pie cze nia te re nu we z wa no fun k cjo na riu szy
z Ko mi sa ria tu Po li cji w War ce.

W zwi¹z ku z tym, i¿ dzien ni ka rze za k³ó ci li czyn no œci pro ce so we oraz nie za sto so wa -
li siê do wy da wa nych po le ceñ, fun k cjo na riu sze ABW pod jê li zgo d ne z pra wem dzia ³a -
nia i sto so w nie z dys po zy cj¹ art. 217 § 1 kpk – za bez pie czy li ka me rê wraz z na gra niem
czyn no œci pro ce so wych. Z uwa gi na fakt, i¿ na ka se cie, któ ra znaj do wa ³a siê w sprzê cie
re je stru j¹ cym, nie zo sta ³o za pi sa ne ca ³e zda rze nie we z wa no dzien ni ka rzy do do bro wol -
ne go wy da nia no œ ni ka z za pi sem. Nie za sto so wa li siê do wy da ne go po le ce nia, w zwi¹z -
ku z po wy ¿ szym – do ko na no ich prze szu ka nia. Czyn no œci by ³y kon sul to wa ne
i wy ko ny wa ne zgo d nie z dys po zy cj¹ pro ku ra to rów nad zo ru j¹ cych przed mio to we œle dz -
two. Prze pro wa dzo no je w myœl za sad okre œ lo nych w Ko dek sie Po stê po wa nia Kar ne go
(art. 217 § 1 kpk, art. 220 § 3 kpk), bez wy rz¹ dza nia nie po trzeb nych szkód i do le g li wo -
œci z po sza no wa niem go d no œci osób, któ rych te czyn no œci do ty czy ³y. Dzien ni ka rze nie
zg³a sza li za strze ¿eñ, co do spo so bu prze pro wa dze nia prze szu ka nia oso by. Zo sta ³o to
za pi sa ne w sto so w nym pro to ko le, któ ry pod pi sa li wszy s cy ucze st ni cy czyn no œci w tym
fun k cjo na riu sze po li cji. Prze szu ka nia zo sta ³y za twier dzo ne przez pro ku ra to ra, a po sta -
no wie nie do rê czo no w ter mi nie 7 dni od da ty ich do ko na nia oso bom, wo bec któ rych zo -
sta ³y wy ko na ne.

Nad mie niam, ¿e ¿a den z obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra wa nie przy zna je dzien ni ka -
rzom sta tu su stro ny w po stê po wa niu przy go to waw czym, ani te¿ nie upo wa¿ nia ich do
udzia ³u w nie ja wnych ze swej is to ty czyn no œciach pro wa dzo ne go œle dz twa. Dzien ni ka -
rze nie mie li zgo dy pro ku ra tu ry na utrwa la nie prze bie gu czyn no œci. ¯a den prze pis nie
przy zna je tak ¿e dzien ni ka rzom im mu ni te tu, wy ³¹ cza j¹ ce go do ko na nie wo bec nich
czyn no œci pro ce so wych.

Ani pra wo pra so we, ani te¿ prze wi dzia na w art. 54 Kon sty tu cji RP wol noœæ po zy s ki -
wa nia in for ma cji czy te¿ up ra wnie nie, o któ rym mo wa w art. 10 Eu ro pej skiej Kon wen -
cji o Ochro nie Praw Cz³o wie ka i Pod sta wo wych Wol no œci (pra wo do wol no œci wy ra ¿a nia 
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opi nii oraz otrzy my wa nia i prze ka zy wa nia in for ma cji), nie da j¹ ni ko mu, tak ¿e dzien ni -
ka rzom up ra wnie nia do ³a ma nia za sad obo wi¹ zu j¹ cych w to cz¹ cym siê pro ce sie kar -
nym. Te go ro dza ju prak ty ka w de mo kra ty cz nym pañ stwie pra wa za wsze win na siê
spo ty kaæ z re ak cj¹ w³a œci wych s³u¿b pañ stwo wych, nie za le¿ nie od przy na le¿ no œci za -
wo do wej czy kor po ra cyj nej.

Ma te ria³ z prze pro wa dzo nych czyn no œci w sto sun ku do dzien ni ka rzy tj. no tat ki
fun k cjo na riu szy ABW zo sta ³y prze ka za ne do Pro ku ra tu ry Kra jo wej w War sza wie, a na -
stê p nie do od rêb ne go po stê po wa nia, sygn. akt V Ds. 38/08 pro wa dzo ne go przez Pro -
ku ra tu rê Okrê go w¹ w Ra do miu.

Za ga d nie nia wy mie nio ne w oœ wiad cze niach se na to rów: Zbi gnie wa Ro ma szew skie -
go, Ma cie ja Kli ma i Wi tol da Id cza ka z dnia 15.05.2008 r. s¹ ob jê te przy to czo nym po stê -
po wa niem przy go to waw czym. Zgo d nie z dys po zy cj¹ art. 241 ko dek su kar ne go
in for ma cje z prze bie gu czyn no œci ma j¹ cych miej sce w dniu 13.05.2008 r. w do mu Pio -
tra B¹ cz ka pod le ga j¹ ochro nie, w myœl za cy to wa ne go ar ty ku ³u, tj. „kto bez ze zwo le nia
roz po w sze ch nia pu b li cz nie wia do mo œci z po stê po wa nia przy go to waw cze go pod le ga
grzy w nie, ka rze ogra ni cze nia wol no œci al bo po zba wie nia wol no œci do lat 2”.

Z po wa ¿a niem
Za stêp ca Sze fa
AGEN CJI BEZ PIE CZEÑ STWA
WE WNÊ TRZ NE GO
pp³k Pa we³ Bia ³ek

OdpowiedŸ
PROKURATORA GENERALNEGO

War sza wa, 20.06.2008 r.

Pan Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej 

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 21 ma ja 2008 r. Nr BPS/DSK-043-487/08

oœ wiad cze nie Se na to ra Zbi gnie wa Ro ma szew skie go z³o ¿o ne pod czas 12. po sie dze nia
Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r., dzia ³a j¹c tak ¿e z upo wa¿ nie nia Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów, ja ko je d ne go z ad re sa tów te go oœ wiad cze nia, up rzej mie przed sta wiam co na stê -
pu je.

Zda rze nie opi sa ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra oraz sfor mu ³o wa ne na je go kan -
wie py ta nia s¹ przed mio tem pro wa dzo ne go od dnia 9 czer w ca 2008 ro ku œle dz twa Pro -
ku ra to ra Okrê go we go w Ra do miu o sy g na tu rze V Ds 37/08.

Œle dz two to pro wa dzo ne jest w spra wie prze kro cze nia up ra w nieñ w dniu 13 ma ja
2008 r. w Ko na rach gm. War ka pow. gró jec ki przez fun k cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ -
stwa We w nê trz ne go w to ku czyn no œci zwi¹ za nych z prze szu ka niem dzien ni ka rzy Te le wi -
z ji Pol skiej Fi li pa Rde siñ skie go i Szy mo na Kraw czy ka, to jest o przest. z art. 231 § 1 k.k.

Po wy ¿ sze po stê po wa nie przy go to waw cze zo sta ³o wsz czê te w opar ciu o za wia do mie -
nie Fi li pa Rde siñ skie go i Szy mo na Kraw czy ka z dnia 15 ma ja 2008 r., z tre œci któ re go
wy ni ka ³o, ¿e wy mie nie ni wy ¿ ej dzien ni ka rze w dniu 13 ma ja 2008 r. re a li zo wa li pro -
gram „Mi sja Spe c jal na” na po se sji Pio tra B¹ cz ka znaj du j¹ cej siê w Ko na rach gm. War -
ka pow. gró jec ki, na te re nie któ rej w tym cza sie fun k cjo na riu sze Agen cji
Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go wy ko ny wa li czyn no œci po le ga j¹ ce na prze szu ka niu te -
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re nu po se sji Pio tra B¹ cz ka. Z za wia do mie nia te go wy ni ka ³o po nad to, ¿e w to ku re a li za -
cji pro gra mu obaj dzien ni ka rze zo sta li bez pod sta w nie prze szu ka ni przez
fun k cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go, któ rzy po nad to za trzy ma li
po sia da ne przez nich pen dri vy i ka me rê oraz – zda niem dzien ni ka rzy – na ru szy li ich
nie ty kal noœæ cie le s n¹ po przez szar pa nie, wy ry wa nie ka me ry i te le fo nu ko mór ko we go,
jak ró w nie¿ od mó wi li po da nia dzien ni ka rzom swo ich da nych.

W wy ni ku do tych cza so wych czyn no œci usta lo no, ¿e Pro ku ra tu ra Kra jo wa Biu ro do
Spraw Prze stêp czo œci Zor ga ni zo wa nej Wy dzia³ X w War sza wie pro wa dzi œle dz two sygn. 
akt PR-IV-X Ds 26/07 w spra wie prze ciw ko Alek san dro wi L. i Woj cie cho wi S. po de j rza -
nym o prze stêp stwo z art. 230 § 1 k.k. oraz w spra wie uja w nie nia pra co w ni kom spó ³ki
ak cyj nej AGO RA in for ma cji sta no wi¹ cych ta jem ni cê pa ñ stwo w¹ w po sta ci anek su do
ra por tu w spra wie dzia ³a nia Woj sko wych S³u¿b In for ma cyj nych, tj. o prze stêp stwo
z art. 265 § 1 k.k.

Po sta no wie niem z dnia 12 ma ja 2008 r. pro wa dz¹ cy œle dz two pro ku ra to rzy wy da li
po sta no wie nie o ¿¹ da niu od cz³on ka Ko mi sji We ry fi ka cyj nej ds. Woj sko wych S³u¿b In -
for ma cyj nych Pio tra B¹ cz ka wy da nia rze czy mo g¹ cych sta no wiæ do wód w spra wie,
w szcze gól no œci do ku men tów /w tym nie ja w nych/ lub no œ ni ków elek tro ni cz nych za -
wie ra j¹ cych in for ma cje po cho dz¹ ce z Ko mi sji We ry fi ka cyj nej ds. Woj sko wych S³u¿b In -
for ma cyj nych, a w ra zie od mo wy ich wy da nia zle ci li prze pro wa dze nie prze szu ka nia.
Czyn no œci te zo sta ³y po wie rzo ne do wy ko na nia De par ta men to wi Po stê po wañ Kar nych
Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go.

W dniu 13 ma ja 2008 r. o go dzi nie 6.00 piê ciu fun k cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ -
stwa We w nê trz ne go uda ³o siê na te ren po se sji Pio tra B¹ cz ka w Ko na rach gm. War ka
pow. gró jec ki, a na stê p nie we szli do do mu, w któ rym mie sz ka³ Piotr B¹ czek. Przed
przy st¹ pie niem do prze szu ka nia Piotr B¹ czek oœ wiad czy³, i¿ chcia³ by, aby do tej czyn -
no œci zo sta ³a przy bra na wska za na przez nie go oso ba. W zwi¹z ku z tym oœ wiad cze niem
fun k cjo na riu sze ze zwo li li Pio tro wi B¹ cz ko wi na wy ko na nie te le fo nu do je go zna jo me go
– Ma cie ja Lwa M. Po przy by ciu wy ¿ ej wy mie nio ne go z War sza wy do do mu Pio tra B¹ cz -
ka o go dzi nie 6.47 roz po czê to prze szu ka nie.

Oko ³o go dzi ny 9.30–10.00 fun kcjo na riu sze Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go
za u wa ¿y li na te re nie po se sji kil ku dzien ni ka rzy. Nad mie niæ przy tym na le ¿y, ¿e bra ma
wjaz do wa na te ren po se sji by ³a ot war ta, a sam te ren po se sji nie zo sta³ za bez pie czo ny
przez fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go przed do stê pem in nych
osób. Czyn noœæ prze szu ka nia, po prze pro wa dze niu prze szu ka nia po mie sz czeñ go spo -
dar czych, kon cen tro wa ³a siê w do mu Pio tra B¹ cz ka, do któ re go drzwi zo sta ³y za mkniê te.

W go dzi nach 11.30–11.40 do do mu Pio tra B¹ cz ka we szli – w nie u sta lo ny do tych -
czas spo sób – dzien ni ka rze Te le wiz ji Pol skiej Fi lip Rde siñ ski i Szy mon Kraw czyk. Szy -
mon Kraw czyk od mo men tu we jœcia do do mu na gry wa³ prze bieg dal szej roz mo wy
dzien ni ka rzy z fun kcjo na riu sza mi Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go. Fi lip Rde -
siñ ski usi ³o wa³ uzy s kaæ od fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go in -
for ma cje do ty cz¹ ce oko li cz no œci w ja kich prze pro wa dza ne jest prze szu ka nie, cze go ono 
do ty czy, kto wy da³ po sta no wie nie o prze szu ka niu, jak ró w nie¿ ¿¹ da³ od fun kcjo na riu -
szy oka za nia mu po sta no wie nia o prze szu ka niu. Fun kcjo na riu sze Agen cji Bez pie czeñ -
stwa We wnê trz ne go po pro si li dzien ni ka rzy o opu sz cze nie miej sca prze pro wa dza nej
przez nich czyn no œci pro ce so wej, któ re mu to ¿¹ da niu Fi lip Rde siñ ski i Szy mon Kraw -
czyk nie pod po rz¹d ko wa li siê. W zwi¹z ku z od mo w¹ opu sz cze nia do mu przez dzien ni -
ka rzy na miej sce zo sta li wez wa ni fun kcjo na riu sze Ko mi sa ria tu Po li cji w War ce, któ rzy
po przy by ciu wy le gi ty mo wa li dzien ni ka rzy a na stê p nie za bez pie czy li te ren wo kó³ do mu 
Pio tra B¹ cz ka przed do stê pem in nych osób.

Oko ³o go dzi ny 12.45 do do mu Pio tra B¹ cz ka przy je cha ³o trzech ko lej nych fun kcjo -
na riu szy Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go, któ rzy po oka za niu le gi ty ma cji s³u¿ -
bo wych za ¿¹ da li wy da nia przez dzien ni ka rzy ka me ry wraz z za pi sem do tych cza so we go
na gra nia. Po mi mo wie lo kro t nie wy da wa nych przez fun kcjo na riu szy Agen cji Bez pie czeñ -
stwa We wnê trz ne go po le ceñ za prze sta nia dal sze go fil mo wa nia czyn no œci oraz wy da nia 
ka me ry, obaj dzien ni ka rze od mó wi li wy ko na nia po le ceñ. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym fun -
kcjo na riu sze Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go przy st¹ pi li do prze szu ka nia Fi li pa 
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Rde siñ skie go i Szy mo na Kraw czy ka, do ko nu j¹c szcze gó ³o we go prze szu ka nia ich odzie -
¿y, jak ró w nie¿ ode brali im ka me rê wraz z ka se t¹. Przy obu dzien ni ka rzach uja wnio no
noœ ni ki pa miê ci w po sta ci pen dri vów, któ re tak ¿e za bez pie czo no.

W tym sa mym dniu w go dzi nach po po ³u dnio wych w Biu rze do Spraw Prze stêp czo -
œci Zor ga ni zo wa nej Pro ku ra tu ry Kra jo wej Wy dzia³ X w War sza wie do ko na no og lê dzin
za bez pie czo nych przed mio tów, któ re na stê p nie zwró co no obu dzien ni ka rzom, za wy -
j¹t kiem ka se ty.

Frag men ty z na gra ne go przez dzien ni ka rzy prze bie gu zda rze nia w do mu Pio tra
B¹ cz ka zo sta ³y wy e mi to wa ne w pro gra mie „Mi sja Spe c jal na” Te le wiz ji Pol skiej.

Pro wa dzo ne przez Pro ku ra tu rê Okrê go w¹ w Ra do miu œle dz two znaj du je siê obe c -
nie we wstêp nej fa zie. Po wsz czê ciu œle dz twa do ko na no og lê dzin akt œle dz twa V Ds.
38/08 Pro ku ra tu ry Okrê go wej w Ra do miu w spra wie utrud nia nia przez dzien ni ka rzy
Te le wi z ji Pol skiej œle dz twa o sy g na tu rze PR-IV-X Ds. 26/07 Pro ku ra tu ry Kra jo wej Biu -
ra do Spraw Prze stêp czo œci Zor ga ni zo wa nej Wy dzia ³u X w War sza wie, tj. o prze stêp -
stwo z art. 239 § 1 k.k., za wie ra j¹ ce go miê dzy in ny mi do ku men ty w po sta ci no ta tek
s³u¿ bo wych fun k cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go do ty cz¹ ce prze -
bie gu zda rze nia z dnia 13 ma ja 2008 r.

Po nad to zwró co no siê do Te le wi z ji Pol skiej S. A. o na de s³a nie na grañ ma te ria ³ów
z pro gra mu „Mi sja Spe c jal na”, w któ rym wy e mi to wa no za re je stro wa ny przez dzien ni -
ka rzy prze bieg za jœ cia w do mu Pio tra B¹ cz ka. Wy st¹ pio no ta k ¿e do Ko men dan ta Ko mi -
sa ria tu Po li cji w War ce o na de s³a nie da nych fun k cjo na riu szy Po li cji, któ rzy zo sta li
we z wa ni przez fun k cjo na riu szy Agen cji Bez pie cze ñ stwa We w nê trz ne go oraz do ku men -
tów spo rz¹ dzo nych w zwi¹z ku z po wy ¿ sz¹ in ter wen cj¹.

Ró w no cze œ nie trwa j¹ prze s³u cha nia œwiad ków.
Ma j¹c na uwa dze, ¿e przed mio to we œle dz two jest w fa zie po cz¹t ko wej, udzie le nie

od po wie dzi na po sta wio ne przez Pa na Se na to ra py ta nia nie jest je sz cze mo ¿ li we. Wszy -
s t kie po ru szo ne w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra kwe stie i oko li cz no œci zo sta n¹ wy ja œ -
nio ne i oce nio ne przez Pro ku ra to ra Okrê go we go w Ra do miu w ra mach pro wa dzo ne go
przez nie go œle dz twa.

W tej sy tu a cji for mu ³o wa nie ja kich kol wiek po za pro ce so wych ocen od no sz¹ cych siê
do te go zda rze nia jest nie tyl ko przed wcze s ne, ale i nie up ra w nio ne.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Ma rek Sta szak
Pro ku ra tor Kra jo wy
Za stêp ca Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Si do ro wi cza

skie ro wa ne do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no w na Pa ni Mi ni ster!
Zwra cam siê z pro œb¹ o wy ja œ nie nie za sad fi nan so wa nia bu do wy cy k lo -

tro nu w Cen trum On ko lo gii imie nia Ma rii Cu rie -Sk³o dow skiej – Od dzia³ Gli wi ce.
Pre li mi no wa ne w pro gra mie Na ro do we go Pro gra mu Zwal cza nia Cho rób

No wo two ro wych œrod ki nie s¹ prze ka zy wa ne, co po wo du je za gro ¿e nie dla
przy go to wa nia obie k tu do in sta la cji.

Czy mi ni ster stwo pla nu je pil ne uru cho mie nie nie zbê d nych œrod ków?

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Si do ro wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 2008.06.12

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Si do ro wi cza, prze s³a ne

przy piœ mie Pa na Mar sza³ ka znak: BPS/DS-043-498/08, w spra wie uru cho mie nia
œrod ków fi nan so wych na za kup cy k lo tro nu przez Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach,
w ra mach kwo ty za re zer wo wa nej na po wy ¿ sze w bu d¿ e cie Na ro do we go pro gra mu zwal -
cza nia cho rób no wo two ro wych, za da niu pn. To mo gra fia po zy to no wa (PET) – Bu do wa
sie ci oœ rod ków (PET), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy ja œ nieñ.

W zwi¹z ku z de cy z j¹ Kie ro w ni c twa Mi ni ster stwa Zdro wia, pod jê t¹ na po sie dze niu
w dniu 4 czer w ca 2008 r. o przy jê ciu do re a li za cji w ro ku 2008 za da nia pn. To mo gra fia
po zy to no wa (PET) – bu do wa sie ci oœ rod ków PET, bê d¹ ce go czê œci¹ Na ro do we go pro gra -
mu zwal cza nia cho rób no wo two ro wych, umo wy na re a li za cjê po wy ¿ sze go do wy bra -
nych w ro ku 2006 i uw zglê d nio nych w har mo no gra mie re a li za cji pro gra mu na rok
2008, re a li za to rów pro gra mu zo sta n¹ wy s³a ne do ko ñ ca czer w ca 2008 r.

W ra mach po wy ¿ sze go Cen trum On ko lo gii – In sty tut im. Ma rii Sk³o dow skiej-Cu rie, 
Od dzia³ w Gli wi cach otrzy ma œrod ki fi nan so we na za kup cy k lo tro nu w wy so ko œci
10 mln z³.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

 skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go oœ wiad cze nia za ³¹ czam pro œbê w³adz sa mo rz¹ do wych gmi ny

Czar ny Du na jec o prze ka za nie od po wie d nich œrod ków z re zer wy bu d¿e to wej
na bu do wê cho dni ków przy dro dze kra jo wej Cha bów ka–Czar ny Du na jec–Za -
ko pa ne, co przy wspó³ pra cy z gmi n¹ Czar ny Du na jec za pe wni wzrost po zio -
mu bez pie czeñ stwa ru chu, w tym bez pie czeñ stwa na skrzy ¿o wa niach.

Po ziom bez pie czeñ stwa ru chu na tej dro dze jest na praw dê nis ki, o czym
wspo mi nam w in nym oœ wiad cze niu. Na dro dze nr 958 Cha bów ka–Czar ny
Du na jec–Za ko pa ne znaj du je siê nie zwyk le nie bez pie cz ne skrzy ¿o wa nie dróg
kra jo wych w Czar nym Du naj cu. Co pra w da jest tam syg na li za cja œwiet lna,
ale gdy tyl ko do sz³o do awa rii pr¹ du, zda rzy ³y siê trzy wy pad ki œmier tel ne.
Myœ lê, ¿e je d n¹ z przy czyn jest to, ¿e ob wo dni ca Czar ne go Du naj ca na dro dze 
kra jo wej jest dro g¹ pod rzê dn¹ w sto sun ku do dro gi wo je wó dz kiej, a co wiê cej 
– bra ku je na niej po bo czy.

Bar dzo pro szê o przy chyl ne roz pa trze nie mo jej pro œby.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Sko ru pa

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 czerw ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru sewicz
Mar sza³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej RP

Sza now ny Pa nie Mar sza³ku,
od po wia daj¹c na oœwiad cze nie Pana Se na to ra Ta de usza Sko ru py z³o¿one pod czas

12. po sie dze nia Se na tu RP, przes³ane przy piœ mie Nr BPS/DSK-043-475/08 z dnia
21 m aja 2008 r., w spra wie bu do wy chod ni ków przy dro dze Chabówka–Czarny
Dunajec–Zakopane, uprzej mie wy ja œniam, ¿e oma wia ny ci¹g dro go wy o nr 958 za li czo -
ny jest do ka te go rii dróg wo je wódz kich. W miej sco wo œci Czar ny Du na jec po wy ¿ sza dro -
ga wo je wódz ka nr 958 krzy ¿u je siê z drog¹ wo je wódzk¹ nr 957 Jab³onka–Czarny
Dunajec–Nowy Targ.

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy o dro gach pu blicz nych zarz¹dc¹ dróg wo je wódz kich
jest zarz¹d wo je wódz twa, do obo wi¹zków któ re go na le ¿y m.in. opra co wy wa nie pro jek -
tów pla nów fi nan so wa nia bu do wy, prze bu do wy, re mon tu, utrzy ma nia i ochro ny dróg
oraz dro go wych obiek tów in ¿y nier skich, pe³nie nie funk cji in we sto ra, utrzy ma nie na -
wierzch ni dro gi, chod ni ków, dro go wych obiek tów in ¿y nier skich, urz¹dzeñ za bez pie -
czaj¹cych ruch i in nych urz¹dzeñ zwi¹za nych z drog¹, re ali za cja za dañ w za kre sie
in ¿y nie rii ru chu, prze pro wa dza nie okre so wych kon tro li sta nu dróg i dro go wych obiek -
tów in ¿y nier skich oraz prze praw pro mo wych, ze szcze gól nym uwzglêd nie niem ich
wp³ywu na stan bez pie cze ñstwa ru chu dro go we go oraz wy ko ny wa nie ro bót in ter wen -
cyj nych, ro bót utrzy ma niowych i za bez pie czaj¹cych.

Na to miast zgod nie z prze pi sa mi usta wy Pra wo o ru chu dro go wym or ga nem
zarz¹dzaj¹cym ru chem na dro gach wo je wódz kich jest mar sza³ek wo je wódz twa.
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Przed sta wiaj¹c po wy ¿ sze uprzej mie in for mu jê, ¿e w za kre sie bu do wy chod ni ków,
wy ko na nia po bo czy, jak rów nie¿ zmia ny or ga ni za cji ru chu na skrzy ¿owa niu w³aœci -
wym jest sa morz¹d wo je wódz twa ma³opol skie go.

Rów no cze œnie pra gnê po in for mo waæ, ¿e w bie¿¹cym roku œrod ki z re zer wy sub wen -
cji ogól nej prze zna czo ne na do fi nan so wa nie m.in. in we sty cji na dro gach wo je wódz kich
zo sta³y ju¿ roz dy spo no wa ne. Zgod nie z usta lo ny mi przez Ko mi sjê Wspóln¹ Rz¹du i Sa -
morz¹du Te ry to rial ne go kry te ria mi prio ry te to wo trak to wa ne by³y za da nia zwi¹zane
z bu dow¹ lub prze bu dow¹ obiek tów mo sto wych. Wnio sek Zarz¹du Wo je wódz twa
Ma³opol skie go do ty czy³ prze bu do wy mo stu w m. Ka sin ka Ma³a w ci¹gu dro gi wo je -
wódz kiej nr 968 i uzy ska³ do fi nan so wa nie w wy so ko œci 2 mln z³.

Re sort in fra struk tu ry dys po nuj¹c œrod ka mi je dy nie na dro gi kra jo we, zarz¹dza ne
przez Ge ne raln¹ Dy rek cjê Dróg Kra jo wych i Au to strad, nie ma in nych mo ¿li wo œci for -
mal nych fi nan so wa nia za dañ na dro gach sa morz¹do wych. Nie ma rów nie¿ mo ¿li wo œci
in ge ro wa nia w dzia³al noœæ sa morz¹dów.

Z po wa ¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

 skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Ze sta ty sty ki wy pad ków na pol skich dro gach w 2007 r. spo rz¹ dzo nej

przez Ko men dê G³ó wn¹ Po li cji wy ni ka, ¿e w 2007 r. w Pol sce zda rzy ³y siê
czter dzie œci dzie wiêæ ty siê cy sze œ æset czter dzie œci trzy wy pad ki dro go we,
w któ rych zgi nê ³y piêæ ty siê cy piê æ set sze œæ dzie si¹t trzy oso by, a sze œæ dzie -
si¹t trzy ty si¹ ce dwie œcie dwa dzie œcia dwie zo sta ³y ran ne. Zg³o szo no trzy sta
osiem dzie si¹t sze œæ ty siê cy dzie wiê æ set trzy dzie œci czte ry ko li z je. Ta li cz ba
wy pad ków oz na cza w po ró w na niu do 2006 r. wzrost o 5,9%. Li cz ba piê ciu ty -
siê cy piê ciu set sze œæ dzie siê ciu trzech œmier tel nych wy pad ków oz na cza
wzrost o 6,1%, a ob ra ¿eñ cia ³a u sze œæ dzie siê ciu trzech ty siê cy dwu stu dwu -
dzie stu dwóch osób wzrost o 6,9%. W 2007 r. po li cjan ci ru chu dro go we go na -
³o ¿y li ³¹ cz nie dwa mi lio ny sze œæ dzie si¹t dwa ty si¹ ce czte ry sta
dzie wiê æ dzie si¹t je den man da tów kar nych, zde cy do wa n¹ wiê k szoœæ na kie -
ru j¹ cych, nie co po nad dzie wiê æ dzie si¹t trzy ty si¹ ce na pie szych. Spo rz¹ dzi li
po nad sto sze œæ ty siê cy wnio s ków do s¹ dów gro dz kich o uka ra nie. Za trzy -
ma li te¿ trzy sta dwa dzie œcia je den ty siê cy czte ry sta trzy dzie œci dwa do wo dy 
re je stra cyj ne i czter dzie œci ty siê cy dwie œcie trzy dzie œci sie dem praw jaz dy.
W ro ku 2008 praw do po dob nie nie bê dzie le piej.

Pa nie Mi ni strze! Jest pra w d¹, ¿e na stan bez pie cze ñ stwa w  ru chu dro go -
wym bez po œre d nio wp³y wa j¹ kie row cy, ale bar dzo du ¿e zna cze nie, op rócz
sta nu te ch ni cz ne go i li cz by po jaz dów, ma te¿ stan pol skich dróg, po któ rych
wszy s cy je Ÿ dzi my. Sza cu je siê, ¿e stan dróg, ja ko wspó³ przy czy na, od po wia -
da za oko ³o 17–33% wy pad ków.

Na szym dro gom bra ku je przede wszy s t kim hie rar chi za cji sie ci. To jest
coœ, z czym wy ra Ÿ nie nie mo ¿e my so bie po ra dziæ. Na przy k³ad tyl ko w Pol sce
wzd³u¿ dróg kra jo wych bu du je siê rzê dy do mów, gdzie in dziej jest to nie do -
pu sz czal ne. Na ca ³ym œwie cie ka te go rie dróg ma j¹ do pu sz czal ne od le g ³o œci
miê dzy skrzy ¿o wa nia mi – im wy ¿ sza kla sa, tym ostrzej sze re stryk cje. Tyl ko
¿e w Pol sce to wszy s t ko wy gl¹ da aku rat od wro t nie. „Po le cam” dro gê Kra ków 
– Rze szów, zjazd na ni¹ znaj du je siê co pa rê me trów. Brak w³a œci wej hie rar -
chi za cji sie ci dróg spra wia, ¿e na g³ó wn¹ dro gê mo ¿e nam na gle wje chaæ trak -
tor. Gdy by is t nia ³a pra wid ³o wa hie rar chi za cja, za sa d ne by ³o by pil no wa nie
przez kie row ców prze strze ga nia ogra ni czeñ prêd ko œci. Obe c nie kie row cy pê -
dz¹ cy przez te ren za bu do wa ny z prêd ko œci¹ 90 km/h czu j¹ siê uspra wie d li -
wie ni, bo w ko ñ cu wieœ jest w Pol sce œre d nio co 2 km, a prze cie¿ nie bê d¹
je chaæ przez pó³ Pol ski z prêd ko œci¹ 50 km/h. Ak cja wy ci na nia drzew i two -
rze nia sze ro kich wi zu al nie po bo czy two rzy tak na praw dê tyl ko po zo ry bez -
pie cze ñ stwa, bo w rze czy wi sto œci spra wia, ¿e kie row ca je dzie je sz cze
szyb ciej i skut ki s¹ ta kie sa me, jak przed wy ci na niem drzew. Do dat ko wo, jak 
mo ¿ na ³at wo za u wa ¿yæ, przy re mon tach dróg nie ro bi siê ut war dzo nych po -
bo czy, a prze cie¿ dro gi z kra wê ¿ ni ka mi ce chu j¹ siê zde cy do wa nie ni¿ szy mi
prêd ko œcia mi œre d ni mi. Swo j¹ dro g¹ za dzi wia mnie fakt, ¿e do bu do wy cho d -
ni ków czy kra wê ¿ ni ków chc¹ do k³a daæ swo je œrod ki ko lej ne sa mo rz¹ dy,
a po mi mo te go nic siê w tym za kre sie nie ro bi.

¯e by pod su mo waæ, ja ki jest po ten cjal ny wp³yw in fra struk tu ry na bez pie -
cze ñ stwo ru chu oraz stan te ch ni cz ny tej in fra struk tu ry, po dam kil ka ab sur -
dal nych przy k³a dów z mo je go okrê gu wy bor cze go obe j mu j¹ ce go Pod ha le,
Li ma now sz czy z nê czy S¹ dec czyz nê.

Przed re mon tem mo stu na po to ku Leœ ni ca w Ostrow sku, w kie run ku od
No we go Tar gu do No we go S¹ cza, mog ³y przez nie go prze je¿ d¿aæ sa mo cho dy
pe³ no to na ¿o we, o wa dze 40 t. Obe c nie, po re mon cie mo stu, wpro wa dzo no
ogra ni cze nie do 12 t, a je dy ny mo¿ li wy ob jazd to spo ro do dat ko wych ki lo me -
trów, oko ³o 140 km, przy czym na dro dze ob jaz du te¿ s¹ mo sty z ogra ni cze -
nia mi do 30 t. A za ka ¿ dym mo stem po li cjan ci wle pia j¹ man da ty. Tak wiêc
po pu lar ne ti ry po win ny chy ba fru waæ.

Na dro dze nr 958 Cha bów ka–Czar ny Du na jec–Za ko pa ne znaj du je siê
nie zwy k le nie bez pie cz ne skrzy ¿o wa nie dróg kra jo wych w Czar nym Du naj cu. 
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Co pra w da jest tam sy g na li za cja œwiet l na, ale gdy tyl ko do sz³o do awa rii
pr¹ du, zda rzy ³y siê trzy wy pad ki œmier tel ne. My œ lê, ¿e je d n¹ z przy czyn by ³o
to, a nie jest to no woœæ ró w nie¿ w in nych czê œciach Pol ski, ¿e ob wo d ni ca
Czar ne go Du naj ca na dro dze kra jo wej jest dro g¹ pod rzê dn¹ w sto sun ku do
dro gi wo je wó dz kiej!

Nie da le ko od Czar ne go Du naj ca, w Ro ki ci nach Pod ha la ñ skich, ko lej ny
most z ogra ni cze niem no œ no œci do 15 t unie mo ¿ li wia prze jazd ti rom z Cha -
bów ki do Czar ne go Du naj ca.

W gmi nie Ja b³on ka, na dro dze kra jo wej Kra ków–Chy¿ ne s¹ co naj mniej
trzy bar dzo nie bez pie cz ne skrzy ¿o wa nia, w tym je d no z in n¹ dro g¹ kra jo w¹
oraz dwa z dro ga mi wo je wó dz ki mi. W Sko miel nej Bia ³ej znaj du je siê nie zwy -
k le nie bez pie cz ne skrzy ¿o wa nie dro gi kra jo wej z dro g¹ wo je wó dz k¹. Oba te
miej sca a¿ pro sz¹ siê o bez ko li zyj ne skrzy ¿o wa nia b¹dŸ ron da, na któ re po -
zwo li ³o by na wet na tu ral ne uk szta³ to wa nie te re nu. Na przy k³ad w Sko miel nej
móg³ by to byæ kil ku na sto me tro wy tu nel pod Za ko pian k¹ czy ta ki sam pod
dro g¹ do Chy ¿ ne go.

Do te go wszy s t kie go mo ¿ na do daæ wy bit nie nie tra fio ny po mys³ rz¹ du,
aby za miast au to strad bu do waæ eks pre sów ki. Bra ku je ja kiej kol wiek wi z ji
roz bu do wy in fra struk tu ry dro go wej. Bo pro blem w tym, ¿e ju¿ obe c nie eks -
pre sów ki nie spe³ nia j¹ swo jej ro li – ich prze pu sto woœæ jest ¿a d na, ci¹g le s¹
za kor ko wa ne.

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze! Je ¿e li zgo dzi my siê, ¿e Pol ska nie jest wy sp¹, 
lecz wa ¿ nym kra jem tran zy to wym, to roz wi¹ za nia ko mu ni ka cyj ne mu sz¹
byæ na mia rê kra ju tran zy to we go, a nie na mia rê Mal ty czy Cy p ru. Dla te go za -
miast co faæ siê i bu do waæ eks pre sów ki, po win niœ my two rzyæ no we roz wi¹ za -
nia wy bie ga j¹ ce kil ka na œcie lat do przo du, co przy tem pie prac dro go wych
jest wrêcz ko nie cz no œci¹. Dla te go pro szê o in for ma cjê, ja ka jest po li ty ka no -
we go rz¹ du, je œ li cho dzi o przy wo ³a ne w moim oœ wiad cze niu pro ble my.

Ta de usz Sko ru pa

OdpowiedŸ

War sza wa, 1 lip ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ta de u sza Sko ru pê pod czas

12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 ro ku w spra wie po li ty ki rz¹ du wo bec
po pra wy bez pie czeñ stwa na dro gach, przed sta wiam in for ma cje w przed mio to wej spra wie.

W Kra jo wym Pro gra mie Bez pie czeñ stwa Ru chu Dro go we go na la ta 2005–2007–2013,
okreœ lo ne zo sta ³o dla GDDKiA za da nie re duk cji li cz by osób za bi tych do ro ku 2013
o 75%. Od po ³o wy 2007 ro ku Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad roz po -
czê ³a re a li za cjê no we go kom plek so we go Pro gra mu Re duk cji Li cz by Ofiar Œmier tel nych
na Dro gach Kra jo wych pod has ³em „8-8-88”. W pier wszej ko lej no œci pod jê to dzia ³a nia
na dro dze kra jo wej nr 8. Pro gram ten re a li zo wa ny jest w œcis ³ej wspó³ pra cy z Po li cj¹
i przy in ten sy wnym wspar ciu kam pa nii ko mu ni ka cji spo ³e cz nej. G³ó wnym ce lem Pro -
gra mu jest zmniej sze nie li cz by ofiar œmier tel nych wy pad ków dro go wych po przez eli mi -
no wa nie zja wisk bê d¹ cych g³ó wn¹ przy czy n¹ wy pad ków, ode jœcie od dzia ³añ
pun kto wych na rzecz dzia ³añ na ca ³ych ci¹ gach dro go wych, oraz mo ni to ro wa nie i oce -
na efek ty wno œci tych dzia ³añ.
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W 2008 ro ku Pro gra mem ob jê to dro gi je d no cy f ro we o nr 1–9 i nr 10, 92 i 94, zaœ od
2009 ro ku ob jê te nim zo sta n¹ po zo sta ³e dro gi kra jo we. Po nad to w ro ku bie ¿¹ cym, we
wspó³ pra cy z Po li cj¹ za pla no wa no usta wie nie ok. 450 ma sz tów do fo to ra da rów na dro -
gach kra jo wych.

W ra mach Pro gra mu Re duk cji Li cz by Ofiar Œmier tel nych GDDKiA w pier wszej ko -
lej no œci za jmie siê lik wi da cj¹ pod sta wo wych przy czyn wy pad ków na dro gach kra jo -
wych, do któ rych na le ¿¹:

1) nad mier na prêd koœæ – we ry fi ka cja is t nie j¹ cych ogra ni czeñ prêd ko œci na dro gach
kra jo wych z je d no cze s nym usta wia niem we wspó³ pra cy z Po li cj¹ w miej scach ab --
so lut nie te go wy ma ga j¹ cych fo to ra da rów, – w ce lu zmniej sze nia li cz by za bi tych
z po wo du nad mier nej prêd ko œci.

2) brak roz dzie le nia fun k cji tran zy to wych i lo kal nych dróg kra jo wych – bu do wa nie
sie ci au to strad i dróg eks pre so wych i ob wo d nic, a ró w no le g le z tym prze bu do wa
is t nie j¹ cych dróg kra jo wych w ce lu uspo ko je nia ru chu, szcze gól nie na od cin kach
prze jœæ przez ma ³e miej sco wo œci.

3) brak se gre ga cji nie chro nio nych ucze st ni ków ru chu od ru chu po jaz dów – od dzie le --
nie ru chu pie szych i ro we rzy stów od ru chu sa mo cho do we go po przez bu do wê cho --
d ni ków, ci¹ gów i œcie ¿ek ro we ro wych po za ko ro n¹ jez d ni i fi zy cz ne od gro dze nie
ich od jez d ni oraz bu do wê k³a dek dla pie szych, azy li i sy g na li za cji œwiet l nych.

4) du ¿a do stêp noœæ – ³¹ cze nie kil ku zjaz dów i wjaz dów w je den, prze bu do wa skrzy ¿o --
wañ je d no po zio mo wych w dwu po zio mo we, bu do wa pa sów w³¹ czeñ i wy ³¹ czeñ na
dro gach kla sy GP i G.

Op rócz lik wi da cji wy ¿ ej wy mie nio nych przy czyn wy pad ków dro go wych, GDDKiA
re a li zo waæ bê dzie in ne dzia ³a nia na ca ³ych ci¹ gach dro go wych da j¹ ce szan sê ura to wa -
nia naj wiê k szej li cz by ofiar œmier tel nych, ta kie np. jak:

— wy cin ka drzew lub ich os ³o niê cie ba rie ra mi ochron ny mi na od cin kach dróg, gdzie 
do mi nu j¹ c¹ przy czy n¹ ofiar œmier tel nych s¹ ude rze nia w drze wo. Na od cin kach
tych bê d¹ sa dzo ne no we krze wy lub drze wa ale ju¿ w od le g ³o œci min. 8,00 m od
kra wê dzi jez d ni,

— roz dzie le nie fi zy cz ne kie run ków ru chu na dro gach je d no jez dnio wych, gdzie do --
mi nu j¹ c¹ przy czy n¹ ofiar œmier tel nych s¹ zde rze nia czo ³o we.

No we po de jœcie, no wy pro gram, kon cen tra cja dzia ³añ na lik wi da cji naj bar dziej
œmier tel no gen nych przy czyn na ci¹ gach o naj wiê k szej li cz bie osób za bi tych, de ter mi -
na cja i kon sek wen cja oraz ci¹g ³y mo n i to r ing i oce na sku te cz no œci dzia ³añ wy ko ny wa -
ne przez nie za le¿ nych na u kow ców, po zwo l¹ w zna cz¹ cy spo sób zmniej szyæ li cz bê osób
za bi tych w wy pad kach dro go wych na dro gach kra jo wych.

Od no sz¹c siê do kwe stii zwi¹ za nej z wa run ka mi te chni cz ny mi dróg pub li cz nych
na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ kwe stia ta zo sta ³a ju¿ ure gu lo wa na w pol skim sy s te mie pra w nym.
Wska zaæ na le ¿y m.in. usta wê z dnia 21 mar ca 1985 r. o dro gach pub li cz nych, czy roz po -
rz¹ dze nie Mi ni stra Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 2 mar ca 1999 r. w spra wie
wa run ków te chni cz nych ja kim po win ny od po wia daæ dro gi pub li cz ne i ich usy tuo wa nie.
Zgo d nie z art. 43 ust. 1 ww. usta wy, obie k ty bu dow la ne, za tem ró w nie¿ bu dyn ki mie sz -
kal ne, przy dro gach po win ny byæ usy tuo wa ne w od le g ³o œci od ze wnê trz nej kra wê dzi
jez dni co naj mniej:

Ro dzaj dro gi W te re nie za bu do wy Po za te re nem za bu do wy

Au to stra da 30 m 50 m

Dro ga eks pre so wa 20 m 40 m

Dro ga ogól no do stêp na:

a) kra jo wa
b) wo je wó dz ka,
    po wia to wa

10 m
8 m

25 m
20 m

c) gmin na 6 m 15 m
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Na to miast wa run ki po ³¹ czeñ dróg, do pu sz czal ne od stê py miê dzy wêz ³a mi lub
skrzy ¿o wa nia mi oraz wa run ki sto so wa nia zjaz dów dla po szcze gól nych klas dróg za -
war te s¹ w po wo ³a nym roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej.

Od po wia da j¹c na ko lej n¹ w¹t pli woœæ po ru szo n¹ w wy st¹ pie niu Pa na Se na to ra do -
ty cz¹ c¹ dro gi wo je wó dz kiej nr 958 Cha bów ka–Za ko pa ne, up rzej mie in for mu jê, i¿ zgo d -
nie z usta w¹ o dro gach pu b li cz nych za rz¹d c¹ tej dro gi jest za rz¹d wo je wó dz twa, do
któ re go na le ¿¹ spra wy z za kre su pla no wa nia, bu do wy, prze bu do wy, re mon tu, utrzy -
ma nia i ochro ny dróg.

Od no sz¹c siê do osta t nie go za ga d nie nia up rzej mie in for mu jê, i¿ w chwi li obe c nej
g³ó wne dzia ³a nia re sor tu na kie run ko wa nie s¹ na jak naj szyb szy roz wój sie ci dróg szyb -
kie go ru chu. W oce nie re sor tu w ce lu wy pe³ nie nia te go za da nia na le ¿y szcze gó ³o wo
prze a na li zo waæ ka ¿ d¹ mo ¿ li woœæ roz wo ju tej sie ci w spo sób in ny ni¿ obe c nie przy jê ty
do re a li za cji. Do pie ro po prze pro wa dze niu do g³êb nej ana li zy te go za ga d nie nia mo ¿ li we
bê dzie wy ka za nie za sa d no œci i ce lo wo œci za st¹ pie nia wy bra nych au to strad dro ga mi
eks pre so wy mi. W chwi li obe c nej na to miast ¿a d ne osta te cz ne de cy z je w tej spra wie nie
zo sta ³y pod jê te.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W imie niu ¿a l¹ cych siê mie sz ka ñ ców do mów je d no ro dzin nych, któ rzy

wy ku pi li je od spó³ dziel ni na pod sta wie usta wy z dnia 14 czer w ca 2007 r.
(DzU nr 125, poz. 873), pra g nê po ru szyæ nie zwy k le wa ¿ ny dla nich te mat,
któ ry ju¿ by³ przed mio tem oce ny rzecz ni ka praw oby wa tel skich, co oz na cza,
¿e spra wa jest po wa ¿ na i je d no zna cz nie wska zu je na brak nad zo ru nad od -
by wa j¹ cy mi siê w spó³ dziel czo œci mie sz ka nio wej prze kszta³ ce nia mi, a ta k ¿e
na brak ini cja ty wy usta wo daw czej.

Otó¿ mie sz kañ cy, któ rzy wy ku pi li do mek je dno ro dzin ny, up rze d nio po sia -
da j¹ cy go na pod sta wie w³as no œcio we go pra wa spó³ dziel cze go, po mi mo ¿e ró wno -
czeœ nie sta li siê w³a œci cie la mi grun tu pod tym do m kiem, nie ko rzy sta j¹ i nie
mu sz¹ ko rzy staæ z in nych nie ru cho mo œci spó³ dziel ni, na pod sta wie art. 4 ust. 4 
zda nie osta t nie usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych, s¹ zmu sze ni do po -
no sze nia wszel kich ko sz tów zwi¹ za nych z utrzy my wa niem tak zwa nych
miejsc do wspól ne go ko rzy sta nia ca ³ej spó³ dziel ni. W prak ty ce jest tak, ¿e p³a -
c¹ oni za utrzy ma nie dróg we wn¹trz o sied lo wych, po któ rych nie je¿ d¿¹, par -
kin gów, na któ rych par ku j¹ in ni spó³ dziel cy, pla ców zie lo nych, z któ rych nie
ko rzy sta j¹ czy pla ców za baw dla dzie ci itp.

Pa nie Mi ni strze, pra g nê po dzie liæ zda nie rzecz ni ka praw oby wa tel skich,
¿e ana lo gi cz ne go obo wi¹z ku nie na k³a da na w³a œci cie li usta wa z dnia
24 czer w ca 1994 r. o w³a s no œci lo ka li. We wspól no cie mie sz ka nio wej w³a œci -
cie le, ko rzy sta j¹c z cu dze go grun tu, po no sz¹ ko sz ty ta kie go ko rzy sta nia na
pod sta wie umo wy cy wil no pra w nej. Nie po wsta je sy tu a cja, ¿e w³a œci ciel zmu -
sza ny jest po no siæ ko sz ty cu dzej dzia ³al no œci, nie otrzy mu j¹c w za mian
œwiad cze nia ek wi wa len t ne go.

Dla te go we d³ug mnie, co pod kre œ la ró w nie¿ rzecz nik praw oby wa tel skich,
na le ¿y prze a na li zo waæ po trze bê do pre cy zo wa nia (b¹dŸ zmia ny) tre œci prze pi -
sów usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych, tak aby uw zglê d nia ³y one od -
rêb ny od lo ka li w bu dyn kach wie lo mie sz ka nio wych cha rak ter do mów
je d no ro dzin nych i w prak ty ce wy klu cza ³y mo ¿ li woœæ ob ci¹ ¿a nia w³a œci cie li do -
mów je d no ro dzin nych, nie bê d¹ cych cz³on ka mi spó³ dziel ni mie sz ka nio wej, ko -
sz ta mi ta kiej dzia ³al no œci spó³ dziel ni, z któ rej nie czer pi¹ oni ¿a d nej ko rzy œci.

Ta de usz Sko ru pa

OdpowiedŸ

War sza wa, 9 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 21 ma ja 2008 r. znak

BPS/DSK-043-475/08, oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ta de u sza Sko ru pê pod czas
12. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r., up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.

Tre œæ art. 4 ust. 4 usta wy z dnia 15 gru d nia 2000 r. o spó³ dziel niach mie sz ka nio -
wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z póŸn. zm.), okreœ la j¹ ce go obo wi¹z ki fi nan so -
we w³a œci cie li lo ka li nie bê d¹ cych cz³on ka mi spó³ dziel ni by ³a przed mio tem wni k li wych

12. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2008 r. 217



roz wa ¿añ po s³ów i se na to rów Se j mu V ka den cji, w tym w szcze gól no œci cz³on ków Pod -
ko mi sji nad zwy czaj nej do roz pa trze nia rz¹ do we go i po sel skich pro jek tów ustaw
o zmia nie usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych oraz o zmia nie nie któ rych in nych
ustaw (dru ki nr 339, 766, 767 i 768). Re zul ta tem prac par la men ta rzy stów by ³o uchwa -
le nie no we go brzmie nia te go prze pi su w usta wie no we li za cyj nej z dnia 14 czer w ca
2007 r. o zmia nie usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych oraz o zmia nie nie któ rych
in nych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873).

Zgo d nie z je go tre œci¹ oraz w zwi¹z ku z art. 2 ust. 3 usta wy o spó³ dziel niach mie sz -
ka nio wych, na nie bê d¹ cych cz³on ka mi spó³ dziel ni w³a œci cie lach do mów je d no ro dzin -
nych wy od rêb nio nych geo de zyj nie od spó³ dziel ni, spo czy wa obo wi¹ zek ucze st ni cze nia
w po kry wa niu ko sz tów zwi¹ za nych z eks plo a ta cj¹ i utrzy ma niem ich lo ka li, eks plo a ta -
cj¹ i utrzy ma niem nie ru cho mo œci wspól nych oraz w wy dat kach zwi¹ za nych z eks plo a -
ta cj¹ i utrzy ma niem nie ru cho mo œci sta no wi¹ cych mie nie spó³ dziel ni, któ re s¹
prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez oso by za mie sz ku j¹ ce w okre œ lo nych bu -
dyn kach lub osie d lu. Obo wi¹z ki te wy ko nu j¹ przez ui sz cza nie op ³at na ta kich sa mych
za sa dach, jak cz³on ko wie spó³ dziel ni, z za strze ¿e niem art. 5 tej usta wy re gu lu j¹ ce go
spra wê prze zna cze nia po ¿yt ków i in nych przy cho dów z nie ru cho mo œci wspól nej oraz
z w³a s nej dzia ³al no œci go spo dar czej spó³ dziel ni.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e po dzie lam sta no wi s ko par la men ta rzy stów wy ra ¿o ne
w brzmie niu art. 4 ust. 4 usta wy o spó³ dziel niach mie sz ka nio wych na da nym na mo cy
wska za nej wy ¿ ej usta wy no we li za cyj nej i nie znaj du jê uza sa d nie nia do zmia ny re gu la -
cji w nim za war tych.

Po nad to, na le ¿y mieæ na uwa dze, ¿e zgo d nie z no wym brzmie niem art. 4 ust. 8 ww.
usta wy, w³a œci cie le nie bê d¹ cy cz³on ka mi spó³ dziel ni mo g¹ kwe stio no waæ za sa d noœæ
zmia ny wy so ko œci op ³at bez po œre d nio na dro dze s¹ do wej. W przy pad ku wy st¹ pie nia na 
dro gê s¹ do w¹ po no sz¹ oni op ³a ty w do tych cza so wej wy so ko œci. Ciê ¿ar udo wo d nie nia
za sa d no œci zmia ny wy so ko œci op ³at spo czy wa na spó³ dziel ni.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Alek san dra Gra da

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z li cz ny mi in ter wen cja mi mie sz ka ñ ców mo je go okrê gu wy bor -

cze go – Pod ha la, Li ma now sz czy z ny, No wo s¹ dec czyz ny i Zie mi Gor lic kiej – co
praw do po dob nie jest tyl ko od bi ciem ol brzy mie go pro ble mu w ca ³ym kra ju, ni -
niej szym pra g nê wska zaæ na nie zwy k le do nios ³y pro blem spo ³e cz ny zwi¹ za -
ny z za bu do wa niem dro ga mi pu b li cz ny mi nie ru cho mo œci pry wat nych,
wy da wa ny mi w tym za kre sie de cy z ja mi oraz skut ka mi nie wyp ³a ce nia od -
szko do wañ od zo bo wi¹ za nych or ga nów, w tym szcze gól nie przez Skarb Pa ñ -
stwa, do ko ñ ca 2008 r.

Oso bom fi zy cz nym na ka za no wy stê po waæ w try bie art. 73 ust. 1 usta wy
z dnia 13 pa Ÿ dzier ni ka 1998 r. – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wy re for mu -
j¹ ce ad mi ni stra cjê pu b li cz n¹ o stwier dze nie na by cia przez okre œ lo ny pod miot 
pa ñ stwo wy b¹dŸ sa mo rz¹ do wy z dniem 1 sty cz nia 1999 r. z mo cy pra wa
w³a s no œci ich nie ru cho mo œci, za jê tej pod dro gi pu b li cz ne.

W tym sa mym try bie od po wie d nie or ga ny, ja ki mi  s¹ we d³ug usta wy wo -
je wo do wie, wy da wa ³y przed mio to we de cy z je o stwier dze niu na by cia z mo cy
pra wa w³a s no œci okre œ lo nych nie ru cho mo œci.

Oso by, któ rym za bra no nie ru cho mo œci pod dro gi, czy li by li w³a œci cie le,
zgo d nie z przy wo ³a nym prze pi sem usta wy mia ³y te¿ osta te cz ny ter min zg³o -
sze nia ro sz czeñ od szko do waw czych do dnia 31 gru d nia 2005 r. Przy tym,
we d³ug mnie, prze pis art. 73 w za kre sie, w ja kim od no si siê do od szko do -
wañ, jest fak ty cz nie nie ja s ny. Zgo d nie z ust. 2 od szko do wa nie, o któ rym mo -
wa w ust. 1, wy p³a ca gmi na w od nie sie niu do dróg bê d¹ cych w dniu
31 gru d nia 1998 r. dro ga mi gmin ny mi lub Skarb Pa ñ stwa w od nie sie niu do
po zo sta ³ych dróg. A zgo d nie z ust. 4 od szko do wa nie, o któ rym mo wa w ust. 1
i 2, bê dzie usta la ne i wy p³a ca ne we d³ug za sad i try bu okre œ lo nych w prze pi -
sach o od szko do wa niach za wy w³a sz czo ne nie ru cho mo œci, na wnio sek w³a -
œci cie la nie ru cho mo œci z³o ¿o ny w okre sie od 1 sty cz nia 2001 r. do 31 gru d nia
2005 r. Po tym okre sie ro sz cze nie wy ga sa.

Pa nie Mi ni strze! Co za tem to wszy s t ko oz na cza? Ma my bo wiem do czy -
nie nia z co naj mniej trze ma aspek ta mi spra wy. Po pier w sze, czy da ta z³o ¿e -
nia wnio s ku o na by cie przez okre œ lo ny pod miot sa mo rz¹ do wy lub
pa ñ stwo wy nie ru cho mo œci za jê tej pod dro gi jest ró w no cze œ nie i au to ma ty cz -
nie da t¹ z³o ¿e nia wnio s ku o od szko do wa nie? Po dru gie, je œ li w przed mio to -
wej spra wie na le ¿a ³o z³o ¿yæ co naj mniej dwa wnio s ki, to do ko go na le ¿a ³o je
kie ro waæ? I po trze cie wre sz cie, czy aby nie jest tak, ¿e or ga ny, od któ rych
mo ¿ na ubie gaæ siê od szko do wa nia, w tym Skarb Pa ñ stwa, ce lo wo nie wy p³a -
ca j¹ od szko do wañ, li cz¹c, ¿e po 31 gru d nia 2008 r., a wiêc po dzie siê ciu la -
tach od da ty 31 gru d nia 1998 r., przy wo ³a nej w usta wie ja ko gra ni cz na,
ro sz cze nia by ³ych w³a œci cie li mo g¹ staæ siê prze da w nio ne?

Ta de usz Sko ru pa
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Stanowisko
MINISTRA SKRABU PAÑSTWA

War sza wa, 30 ma ja 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W na wi¹ za niu do pis ma Pa na Mar sza³ ka z dnia 21 ma ja 2008 r. do ty cz¹ ce go oœ wiad -
cze nia se na to ra Ta de u sza Sko ru py (znak: BPS/OSK-043-492/08) w spra wie wy p³a ty
od szko do wañ z ty tu ³u za jê cia czê œci nie ru cho mo œci pod dro gi pub li cz ne, up rzej mie in -
for mu jê, ¿e zo sta ³o ono prze ka za ne, we d³ug w³a œci wo œci, Mi ni stro wi In fra struk tu ry.

MI NI STER
Alek san der Grad

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 13 czer wca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze s³a niem przy piœ mie Mi ni stra Skar bu Pañ stwa z dnia 30 ma ja

2008 r., znak MSP/SMiKD/4958/08/MN, pis ma Pa na Mar sza³ ka z dnia 21 ma ja
2008 r., znak BPS/DSK-043-492/08, prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ta -
de u sza Sko ru py, z³o ¿o ne na 12. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 ma ja 2008 r., w spra wie 
wy p³a ty od szko do wañ z ty tu ³u za jê cia czê œci nie ru cho mo œci pod dro gi pub li cz ne,
up rzej mie przed sta wiam po ni¿ sze wy jaœ nie nia.

Po ru sza ne przez Pa na Se na to ra Ta de u sza Sko ru pê spra wy re gu lo wa ne s¹ prze pi -
sem art. 73 usta wy z dnia 13 pa Ÿ dzier ni ka 1998 r. – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wy
re for mu j¹ ce ad mi ni stra cjê pu b li cz n¹ (Dz. U Nr 133, poz. 872 z póŸn. zm.). Prze pis ten
umo ¿ li wia re gu la cjê sta nów pra w nych nie ru cho mo œci za jê tych pod dro gi pu b li cz ne
oraz wy p³a tê od szko do wañ w³a œci cie lom tych nie ru cho mo œci.

Zgo d ne z dys po zy cj¹ prze pi su art. 73 ust. 1 tej usta wy, nie ru cho mo œci po zo sta j¹ ce
w dniu 31 gru dnia 1998 r. we w³a da niu Skar bu Pañ stwa lub je dno stek sa mo rz¹ du te -
ry to rial ne go, nie sta no wi¹ ce ich w³a s no œci, a za jê te pod dro gi pub li cz ne, z dniem 1 sty cz -
nia 1999 r. sta ³y siê z mo cy pra wa w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa lub w³a œci wych je dno -
stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go za od szko do wa niem.

Sto so w nie do art. 73 ust. 4 ww. usta wy, od szko do wa nie za nie ru cho mo œci za jê te
pod dro gi pu b li cz ne, któ re z mo cy pra wa sta ³y siê w³a s no œci¹ Skar bu Pa ñ stwa lub w³a -
œci wych je d no stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, jest usta la ne i wy p³a ca ne we d³ug za sad
i try bu okre œ lo nych w prze pi sach o od szko do wa niach za wy w³a sz czo ne nie ru cho mo œci, 
na wnio sek w³a œci cie la nie ru cho mo œci z³o ¿o ny w okre sie od dnia 1 sty cz nia 2001 r. do
dnia 31 gru d nia 2005 r.

Od szko do wa nie usta la sta ro sta, wy ko nu j¹ cy za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej,
zgo d nie z art. 129 ust. 5 pkt 3 usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo -
œcia mi (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸñ. zm.), po up rze d nim po twier dze niu przez
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wo je wo dê, w dro dze de cyz ji, prze jœcia nie ru cho mo œci za jê tych pod dro gi pub li cz ne na
w³a s noœæ Skar bu Pañ stwa lub od po wie dniej je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Ter min do z³o ¿e nia wnios ku o wy p³a tê od szko do wa nia, wy ni ka j¹ cy z ww. prze pi sów 
pra wa, jest ter mi nem pra wa ma te rial ne go – do je go przy wró ce nia nie jest up ra wnio ny
ani orze ka j¹ cy w spra wie or gan ad mi ni stra cji pub li cz nej ani s¹d. Nie za cho wa nie ter -
mi nu prze wi dzia ne go art. 73 ust. 4 usta wy Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce (...) prze s¹ dza
o wy gaœ niê ciu pra wa do od szko do wa nia. W ta kim sta nie rze czy wnios ki o od szko do wa -
nie z³o ¿o ne po da cie 31 gru dnia 2005 r. s¹ bez sku te cz ne. Nie oz na cza to je dnak, ¿e
z dniem 31 gru dnia 2008 r., w przy pad ku z³o ¿e nia wnios ku w okre sie od dnia 1 sty cz -
nia 2001 r. do dnia 31 gru dnia 2005 r., ro sz cze nie siê prze da wni, a sta ro sto wie za prze -
sta n¹ wy da wa nia de cyz ji o usta le niu od szko do wa nia.

Re a su mu j¹c po wy ¿ sze, w od po wie dzi na szcze gó ³o we py ta nia za war te w oœ wiad cze -
niu Pa na Se na to ra Ta de u sza Sko ru py up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka, ¿e w spra -
wach re gu lo wa nych prze pi sa mi art. 73 usta wy Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce (...), orze ka j¹
dwa or ga ny ad mi ni stra cji pub li cz nej w dwóch od rêb nych po stê po wa niach ad mi ni stra -
cyj nych – wo je wo da w spra wie stwier dze nia na by cia w³a s no œci nie ru cho mo œci przez
Skarb Pañ stwa lub w³a œci w¹ je dno stkê sa mo rz¹ du te ry to rial ne go oraz sta ro sta, wy ko -
nu j¹ cy za da nie z za kre su ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w spra wie usta le nia od szko do wa nia
wy p³a ca ne go by ³ym w³a œci cie lom nie ru cho mo œci przez Skarb Pañ stwa lub gmi nê.
Oz na cza to ko nie cz noœæ z³o ¿e nia dwóch od rêb nych wnios ków, przez za rz¹d cê dro gi lub 
by ³e go w³a œci cie la nie ru cho mo œci do wo je wo dy oraz przez by ³e go w³a œci cie la nie ru cho -
mo œci do sta ro sty (pre zy den ta mia sta na pra wach po wia tu). Przy czym chcia³ bym po -
no w nie za zna czyæ, ¿e nie jest mo¿ li we wy da nie przez sta ro stê de cyz ji w spra wie
od szko do wa nia, bez wcze œ niej sze go orze cze nia wo je wo dy w spra wie prze jœcia z mo cy
pra wa w³a s no œci nie ru cho mo œci za jê tych pod dro gi pub li cz ne na rzecz Skar bu Pañ -
stwa lub je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Na le ¿y je dno czeœ nie do daæ, ¿e zgo d nie z uchwa ³¹ S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 26 ma ja
2006 r., sygn. III CZP 19/05, we jœcie w ¿y cie prze pi su art. 73 usta wy Prze pi sy wpro wa -
dza j¹ ce (...), prze wi du j¹ ce go od szko do wa nie dla w³a œci cie li nie ru cho mo œci za jê tych
pod dro gi pub li cz ne, któ re z mo cy pra wa sta ³y siê w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa lub je -
dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, nie wy ³¹ cza mo¿ li wo œci zg³o sze nia ro sz czeñ przez
te oso by o wy na gro dze nie za bez u mo wne ko rzy sta nie z nie ru cho mo œci przed dniem
1 sty cz nia 1999 r. S¹d Naj wy ¿ szy uz na³ bo wiem, ¿e utra ta w³a s no œci rze czy nie po wo -
du je utra ty mo¿ li wo œci ¿¹ da nia wy na gro dze nia za ko rzy sta nie z rze czy w okre sie,
w któ rym w³a œci cie lo wi w³a s noœæ je sz cze przy s³u gi wa ³a. Za tem da w ne mu w³a œci cie lo wi 
przy s³u gu je, na pod sta wie art. 224 w zwi¹z ku z art. 225 Ko dek su cy wil ne go, ¿¹ da nie
wy na gro dze nia za bez u mo wne ko rzy sta nie przed dniem 1 sty cz nia 1999 r. z nie ru cho -
mo œci, któ ra na pod sta wie art. 73 usta wy – Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce (...), sta ³a siê
z tym dniem w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa lub je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Ma j¹c do dat ko wo na uwa dze, treœæ uza sa dnieñ: wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go 
z dnia 14 mar ca 2000 r. – sygn. akt P. 5/99 (Dz. U. Nr 17, poz. 229) oraz wy ro ku z dnia
20 lip ca 2004 r. – sygn. akt SK 11/02 (Dz. U. Nr 169, poz. 1782), orze ka j¹ cych o zgo d no -
œci re gu la cji za war tej w art. 73 usta wy Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce (...) z usta w¹ za sa dni cz¹ 
oraz usta wo daw stwem eu ro pej skim, na le ¿y stwier dziæ, ¿e przy jê ta w art. 73 usta wy
Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce (...), kon struk cja prawnoproceduralna, umo¿ li wia ³a swo bo dne
ubie ga nie siê o od szko do wa nie za nie ru cho mo œci za jê te pod dro gi pub li cz ne, cho cia¿ od
sa mych za in te re so wa nych wy ma ga ³a za cho wa nia dba ³o œci o swo je pra wo.

Prze ka zu j¹c Pa nu Mar sza³ ko wi po wy ¿ sze wy jaœ nie nia do ty cz¹ ce pro ble mów po ru -
szo nych w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra Ta de u sza Sko ru py, wy ra ¿am na dzie jê, ¿e zo -
sta n¹ one uz na ne za wy star cza j¹ ce.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie koñ ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

W na wi¹ za niu do py tañ po ten cjal nych be ne fi cjen tów dzia ³a nia 4.4 Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go „In no wa cyj na go spo dar ka” na te mat mi ni mal ne go pro -
gu war to œci in we sty cji, pod le ga j¹ ce mu ewen tu al ne mu do fi nan so wa niu, któ ry 
w tym dzia ³a niu wy no si co naj mniej 8 mi lio nów PLN (mi ni mal na war toœæ wy -
dat ków kwa li fi ko wa nych), a ta k ¿e wy ma gañ co do po zio mu in no wa cyj no œci
sto so wa nych roz wi¹ zañ, pro szê o in for ma cjê, czy roz wa ¿a na jest mo ¿ li woœæ
ob ni ¿ e nia po da ne go po wy ¿ ej pro gu war to œcio we go dla in we sty cji spe³ nia -
j¹ cej in ne kry te ria ja ko œcio we, to jest cha rak te ry zu j¹ cej siê wy so kim pro giem
in no wa cyj no œci wy ma ga nym w dzia ³a niu 4.4.

W ten spo sób in we sty cje o tak wy so kim pro gu in no wa cyj no œci mi mo ni¿ -
szej war to œci wy jœ cio wej kwa li fi ku j¹ siê pod wzglê dem war to œci do re gio nal -
nych pro gra mów ope ra cyj nych, ale pod wzglê dem in no wa cyj no œci zna cz nie
prze wy ¿ sza j¹ wy ma ga nia RPO.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 10.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Od po wia da j¹c na pi s mo znak: BPS/DSK-043-472/08 z dnia 21 ma ja 2008 r.,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem se na to ra Ery ka Smu le wi cza z³o ¿o nym pod czas 12. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 15 ma ja br., przed sta wiam na stê pu j¹ ce sta no wi s ko.

Pro gram Ope ra cyj ny In no wa cyj na Go spo dar ka za k³a da wspie ra nie przede wszy s t -
kim tych in no wa cji, któ re ce chu j¹ siê naj wiê k szym stop niem roz prze strze nia nia oraz
ma j¹ za sa d ni cze zna cze nie dla pol skiej go spo dar ki ja ko ca ³o œci. Z te go wzglê du dzia ³a -
nie 4.4 „No we in we sty cje w in no wa cyj ne przed siêw ziê cia” Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
no wa cyj na Go spo dar ka jest ukie run ko wa ne na wspar cie no wych in we sty cji o wy so kim 
stop niu in no wa cyj no œci i ró w no cze œ nie o zna cze niu po nad re gio nal nym – ró w nie¿
w wy mia rze war to œcio wym.

Obe c nie ob ni ¿e nie mi ni mal nej war to œci wy dat ków kwa li fi ko wa nych w pro jek tach
dla te go dzia ³a nia nie jest roz wa ¿a ne. Dzia ³a nie 4.4 cie szy siê du ¿ym za in te re so wa niem 
po ten cjal nych be ne fi cjen tów. Do 31 lip ca br. trwa na bór wnios ków do te go dzia ³a nia
w ra mach I run dy ap li ka cyj nej. Po nad to prag nê do daæ, ¿e ma li i œre dni przed siê bior cy
bê d¹ mog li ubie gaæ siê o wspar cie in we sty cji o wy so kim po zio mie in no wa cyj no œci w ra -
mach dzia ³a nia 4.3 „Kre dyt te chno lo gi cz ny”, któ re obe jmu je pro jek ty o war to œci po ni -
¿ej 8 mln z³.

Waldemar Pawlak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka
oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora

dró g krajowych i autostrad Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Proszê o udzielenie informacji o stanie zaawansowania przygotowañ do

budowy obwodnicy ¯yrardowa. Czy decyzja lokalizacyjna w tej sprawie
zosta³a ju¿ podjêta, ewentualnie kiedy zostanie podjêta?

Zwracam siê tak¿e do Pana Ministra oraz do Pana Dyrektora z wnioskiem 
o przyspieszenie za³atwienia wszelkich procedur administracyjnych
zwi¹zanych z przedmiotow¹ inwestycj¹ w celu jak najszybszego uzyskania
pozwolenia na budowê, co umo¿liwi³oby w maksymalnie krótkim czasie
realizacjê przedmiotowej inwestycji.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 24 czer wca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza

pod czas 12. po sie dze nia Se na tu w dniu 15 ma ja 2008 r., prze ka za ne go przy piœ mie
z dnia 21 ma ja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-476/08, w spra wie sta nu za a wan so wa nia 
prac przy go to waw czych do bu do wy ob wo dni cy ¯y rar do wa, up rzej mie prze ka zu jê na -
stê pu j¹ ce in for ma cje.

Ob wo d ni ca ¯y rar do wa w ci¹ gu dro gi kra jo wej nr 50, prze bie ga przez ob szar gmi ny
Wi s kit ki i gmi ny Ra dzie jo wi ce na te re nie wo je wó dz twa ma zo wiec kie go. Za kres rze czo -
wy in we sty cji obe j mu je bu do wê je d no jez dnio wej ob wo d ni cy ¯y rar do wa o ogra ni czo nej
do stêp no œci wraz z bu do w¹ w nie zbê d nym za kre sie uk ³a du dróg do jaz do wych i ser wi -
so wych, ci¹ gów pie szych oraz prze jaz dów go spo dar czych.

W dniu 28 gru d nia 2005 r. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad uzy s -
ka ³a de cy z jê o usta le niu lo ka li za cji dro gi, w opar ciu o któ r¹ pro wa dzo ne s¹ wy ku py
grun tów. Z ko lei de cy z ja o œro do wi s ko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re a li za cjê
przed siê w ziê cia zo sta ³a wy da na w dniu 21 ma ja 2008 ro ku. Prze wi dy wa ny ter min uzy -
s ka nia de cy z ji o po zwo le niu na bu do wê to sier pieñ 2008 ro ku.

Je ¿e li zo sta nie do trzy ma ny wska za ny ter min, roz po czê cie bu do wy ob wo d ni cy ¯y -
rar do wa na st¹ pi w 2009 r., z pla no wa nym ter mi nem za ko ñ cze nia w 2010 ro ku. Na re a -
li za cjê tej in we sty cji Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych Au to strad za bez pie czy ³a ju¿
nie zbê d ne œrod ki fi nan so we.

Z po wa ¿a niem
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Zbi gniew Rap ciak
Pod se kre tarz Sta nu
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Od po wie dŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

War sza wa, 2008.06.10

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo BPS/DSK-043-513/08 z dnia 21 ma ja 2008 r. w spra wie

sta nu za a wan so wa nia przy go to wa nia do re a li za cji bu do wy ob wo dni cy ¯y rar do wa
w ci¹ gu dro gi kra jo wej Nr 50 Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad prze sy ³a
po ni¿ sze in for ma cje.

De cy z ja o usta le niu lo ka li za cji dro gi zo sta ³a wy da na w dniu 28.12.2005 r. i jest
pra wo moc na.

De cy z ja o œro do wi s ko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re a li za cjê przed siê w ziê cia
zo sta ³a wy da na w dniu 21.05.2008 r. i je sz cze nie jest osta te cz na.

Pro ces na by wa nia grun tów jest na uko ñ cze niu. Z 278 nie zbê d nych dzia ³ek, obe c -
nie po sia da my pra wo do te re nu dla 251 dzia ³ek. W sto sun ku do bra ku j¹ cych 27 dzia -
³ek z³o ¿o ny zo sta³ do Wo je wo dy wraz z wnio s kiem wy w³a sz cze nio wym wnio sek
o nie zw³o cz ne za jê cie nie ru cho mo œci. Prze wi du je siê, ¿e do ko ñ ca czer w ca uzy s ka ne
zo sta n¹ dla tych dzia ³ek de cy z je ze zwa la j¹ ce na nie zw³o cz ne za jê cie te re nu.

Ter min wy st¹ pie nia o po zwo le nie na bu do wê dla ob wo d ni cy ¯y rar do wa w ci¹ gu
dro gi kra jo wej Nr 50 uza le ¿ nio ny jest od uzy s ka nia ca³ ko wi te go pra wa do te re nu oraz
uzy s ka nia klau zu li osta te cz no œci przez de cy z jê œro do wi s ko w¹.

Z po wa ¿a niem
p.o. GE NE RAL NY DY REK TOR
DRÓG KRA JO WYCH I AU TO STRAD
Lech Wi tec ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z py ta nia mi po ten cjal nych be ne fi cjen tów Pro gra mu Ope ra cyj -

ne go „In fra struk tu ra i œro do wi s ko” do ty cz¹ cy mi dzia ³a nia 9.4 „Wy twa rza nie
ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych”, pro szê o udzie le nie in for ma cji, czy jest pla -
no wa ne ob ni ¿ e nie pro gu mi ni mal nej war to œci pro jek tów, któ ry w chwi li obe c -
nej wy no si 20 mi lio nów z³.

Po do b na kwe stia od no si siê do pro jek tów w za kre sie wy twa rza nia ener -
gii elek try cz nej z bio ma sy lub bio ga zu oraz w za kre sie bu do wy lub roz bu do -
wy ma ³ych elek tro w ni wo d nych – w tym wy pad ku war toœæ pro jek tów
wy no siæ po win na co naj mniej 10 mi lio nów z³. Mak sy mal na war toœæ pro jek -
tów w re gio nal nych pro gra mach ope ra cyj nych w przy pad ku bu do wy lub roz -
bu do wy ma ³ych elek tro w ni wo d nych wy no si na to miast 4 mi lio ny z³. W ten
spo sób two rzy siê lu ka, z po wo du któ rej przy okre œ lo nej war to œci pro jek tów
po ten cjal ni be ne fi cjen ci nie mo g¹ ubie gaæ siê o do fi nan so wa nie.

Czy be ne fi cjen ci nie bê d¹ cy je d no st ka mi bu d¿ e to wy mi, któ rzy re a li zu j¹
pro jek ty w ra mach po wy ¿ sze go prio ry te tu, bê d¹ mo g li uzy s ki waæ za li cz ki na
po czet przy sz³ych wy dat ków kwa li fi ko wa nych?

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wie dŸ

War sza wa, 5 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ery ka Smu le wi cza na

12. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 ma ja 2008 r., pra g nê prze ka zaæ na stê pu j¹ ce in for -
ma cje.

Fun kcjê In sty tu cji Po œre dni cz¹ cej dla prio ry te tów: IX In fra struk tu ra ener ge ty cz na
przy jaz na œro do wis ku i efek ty wnoœæ ener ge ty cz na i X Bez pie czeñ stwo ener ge ty cz ne,
w tym dy wer sy fi ka cja Ÿró de³ ener gii, pe³ ni Mi ni ster stwo Go spo dar ki. W zwi¹z ku z po -
wy ¿ szym wszel kie za py ta nia po ten cjal nych be ne fi cjen tów w spra wie m.in. dzia ³a nia
9.4. Wy twa rza nie ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych na le ¿y kie ro waæ do ww. In sty tu cji
b¹dŸ In sty tu cji Wdra ¿a j¹ cej, któ r¹ jest In sty tut Pa liw i Ener gii Od na wial nej.

Z powa¿aniem
z up. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Pa nie Mi ni strze!
Oœ wiad cze nie do ty czy nie spra wie d li we go po trak to wa nia przez ad mi -

ni stra cjê pu b li cz n¹ przed siê bior cy.
Zwró ci³ siê do mnie o po moc przed siê bior ca, pan Wie s³aw Je zior ski, któ ry

od ro ku 1989 pro wa dzi dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ w swo jej ro dzin nej miej sco -
wo œci. Naj pierw by³ to han del ob woŸ ny ar ty ku ³a mi rol no -spo ¿yw czy mi, a na -
stê p nie w mia rê roz wo ju po wsta ³a fir ma dzia ³a j¹ ca w oto cze niu rol ni ctwa
i za jmu j¹ ca siê do star cza niem ma te ria ³ów nie zbê d nych do pro duk cji rol ni -
czej. Sie dzi b¹ fir my sta ³a siê dzia³ ka o po wie rzchni 5 a na te re nie wsi Kar -
czów. Je dnak ¿e po kil ku la tach dzia ³al no œci, w mia rê roz ro stu fir my,
po wie rzchnia dzia³ ki za czê ³a byæ nie wy star cza j¹ ca i przed siê bior ca za cz¹³
ko rzy staæ z s¹ sie dniej 7 a dzia³ ki, któ ra sta no wi ³a w³a s noœæ gmi ny i by ³a
wiej skim pla cem ma new ro wym. Przez ten plac prze je¿ d¿a li klien ci – g³ó wnie
mie sz kañ cy wsi Kar czó w i oko li cz nych wio sek – któ rzy za o pa try wa li siê w fir -
mie pa na Je zior skie go, oraz sa mo cho dy do staw cze za o pa tru j¹ ce fir mê. By
po pra wiæ wa run ki dzia ³al no œci, pan Wie s³aw Je zior ski zwró ci³ siê w dniu
20 sier pnia 2004 r. do Urzê du Gmi ny i Ra dy Gmi ny Wiel gom ³y ny z po da -
niem o sprze da¿ lub wy dzier ¿a wie nie dzia³ ki wiej skiej s¹ sia du j¹ cej z je go
po se sj¹.

W zwi¹z ku z po da niem pa na Je zior skie go we wsi zo sta ³o zor ga ni zo wa ne
ze bra nie wiej skie, na któ rym po przez g³o so wa nie mie sz ka ñ cy wy po wie dzie li
siê po zy ty w nie co do sprze da ¿y grun tu oso bie pa na Wie s³a wa Je zior skie go.
Na stê p nie 11 kwiet nia 2005 r. mia ³o miej sce wy jaz do we po sie dze nie Ko mi sji
Roz wo ju Spo ³e cz no -Go spo dar cze go, Bu d¿ e tu, Rol ni c twa i Ochro ny Œro do wi s -
ka Ra dy Gmi ny Wiel gom ³y ny, pod czas któ re go ra d ni na miej scu za po z na li siê 
z pro ble mem przed siê bior cy i zde cy do wa li, i¿ dzia³ kê na le ¿y sprze daæ za in te -
re so wa ne mu, gdy¿ jest ona nie zbê d na do dal sze go roz wo ju fir my.

W zwi¹z ku z d³u go trwa j¹ cym pro ce sem ad mi ni stra cyj nym pan Je zior ski
zwró ci³ siê do urzê du gmi ny o wy dzie r ¿ a wie nie dzia³ ki, by móc pra w nie z niej
ko rzy staæ, a w tym cza sie mia ³y byæ przy go to wy wa ne wszy s t kie nie zbê d ne
for mal no œci ma j¹ ce na ce lu zby cie dzia³ ki za in te re so wa ne mu przed siê bior cy.
Umo wa zo sta ³a za war ta na okres trzech lat, to jest od 14 wrze œ nia 2005 r. do
13 wrze œ nia 2008 r.

W mo men cie roz po czê cia przy go to wañ do sprze da ¿y dzia³ ki sy tu a cja
i dal sze de cy z je urzê du gmi ny za czê ³y przy j mo waæ for mê nie ko rzy stn¹ dla
przed siê bior cy. Otó¿ za czê to przy go to wy waæ dzia³ kê do sprze da ¿y prze tar -
go wej, po mi mo i¿ ob jaz do wa se sja ra dy gmi ny usto sun ko wa ³a siê po zy ty w -
nie do pro œby pa na Je zior skie go o sprze da¿ dzia³ ki w ra mach art. 37 ust. 2
pkt 6 usta wy z dnia 21 sier p nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, któ -
ry mó wi, ¿e nie ru cho moœæ mo ¿e zo staæ zby ta w dro dze bez prze tar go wej, je ¿e -
li mo ¿e po pra wiæ wa run ki za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci przy leg ³ej.
A opi sa na sied mio a ro wa dzia³ ka ma tyl ko je d n¹ dzia³ kê przy leg ³¹ i jest ni¹
dzia³ ka na le ¿¹ ca do pa na Wie s³a wa Je zior skie go, na któ rej pro wa dzi on
dzia ³al noœæ go spo dar cz¹.

Gdy przy go to wy wa no dzia³ kê do sprze da ¿y prze tar go wej, nie za po z -
na no pa na Wie s³a wa Je zior skie go, je d y ne go s¹ sia da dzia³ ki i do dat ko wo 
jej dzie r ¿ aw cy, ani z pro jek tem, ani z pla nem prze kszta³ ce nia.

Kon sek wen tne dzia ³a nia urzê du gmi ny do pro wa dzi ³y do prze tar gu
w dniu 3 kwiet nia 2007 r. i zo sta³ on roz strzyg niê ty na nie ko rzyœæ za in te re so -
wa ne go przed siê bior cy. Do prze tar gu zg³o si ³o siê tyl ko dwóch za in te re so wa -
nych: pan Je zior ski i na byw ca. W efek cie sied mio a ro wa dzia³ ka, po ³o ¿o na na
ubo czu wsi, zo sta ³a sprze da na za 30 ty siê cy z³. Ce na ta bu dzi wiel kie zdu -
mie nie i ro dzi po de jrze nie, i¿ prze targ mia³ na ce lu sku te cz ne wy e li mi no wa nie 
pa na Wie s³a wa Je zior skie go z pro wa dze nia dzia ³al no œci. Gdy wy gaœ nie
umo wa dzier ¿a wy, pan Je zior ski bê dzie mu sia³ opu œciæ dzia³ kê, a to oz na cza
dla nie go po wrót do wa run ków go spo da ro wa nia sprzed kil ku lat, czy li po wol -
ne ban kru ctwo je go fir my.
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Nie ba ga tel ne zna cze nie w ca ³ej sy tu a cji ma te¿ fakt, i¿ ten sam urz¹d
gmi ny po tra fi³ sprze daæ in n¹ dzia³ kê w try bie bez prze tar go wym, sto su j¹c
art. 37 ust. 2 pkt 6 usta wy z dnia 21 sier p nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho -
mo œcia mi, w przy pad ku, gdy by ³o dwóch jej s¹ sia dów i is t nia ³y zna cz nie sil -
niej sze prze s³an ki do za sto so wa nia sprze da ¿y prze tar go wej.

Mo je szcze gól ne zdzi wie nie bu dzi fakt bra ku przy chyl no œci w³adz gmi -
ny dla przed siê bior cy i je go dzia ³al no œci w sy tua cji, gdy na te re nie tej gmi ny
dzia ³a oko ³o piê ciu przed siê bior ców za jmu j¹ cych siê sprze da ¿¹ pro du k tów
rol no -prze mys ³o wych na rzecz rol ni ctwa i je go oto cze nia, co oz na cza, ¿e
upa dek dzia ³al no œci pa na Wie s³a wa Je zior skie go bê dzie mia³ doœæ is tot ne
zna cze nie. Co wiê cej, is t nie nie dzia ³al no œci go spo dar czej na te re nie gmi ny
wi¹ ¿e siê z ko rzy œci¹ nie tyl ko dla bu d¿e tu (po dat ki), ale tak ¿e dla mie sz kañ -
ców, dla któ rych is t nie nie kil ku pod mio tów za jmu j¹ cych siê t¹ sa m¹ lub
po do b n¹ dzia ³al no œci¹ oz na cza wiê k sz¹ kon ku ren cjê, za ró wno ce no w¹, jak
i ja ko œcio w¹.

W zwi¹z ku z tym nie zwy k le trud nym pro ble mem spo ³e cz no œci lo kal nej
gmi ny Wiel gom ³y ny chcia³ bym skie ro waæ do Pa na Mi ni stra pro œbê o bez po -
œre d nie zba da nie spra wy ze szcze gól nym uw zglê d nie niem oko li cz no œci, w ja -
kich zna laz³ siê przed siê bior ca w tym spo rze, któ re go wy nik de fa c to wi¹ ¿e
siê z po wol n¹ li k wi da cj¹ je go dzia ³al no œci ze wzglê du na za blo ko wa nie mo ¿ li -
wo œci roz wo ju je go fir my. Je d no cze œ nie pro szê Pa na Mi ni stra o nie kie ro wa nie 
spra wy do roz pa trze nia przez w³a dze gmi ny Wiel gom ³y ny, któ re s¹ stro n¹
spo ru.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 23 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ki z pis mem Pa na Mar sza³ ka z dnia 21 ma ja 2008 r., znak

BPS/DSK-043-477/08, prze ka zu j¹ cym oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Grze go rza Woj -
cie chow skie go, z³o ¿o ne na 12. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 ma ja 2008 r., w spra wie
prze tar gu na nie ru cho moœæ sta no wi¹ c¹ w³a s noœæ gmi ny Wiel gom ³y ny, up rzej mie
przed sta wiam po ni¿ sze wy jaœ nie nia.

Zgo d nie z prze pi sa mi art. 28 ust. 1 oraz art. 37 usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r.
o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.), sprze -
da¿ nie ru cho mo œci bê d¹ cych w³a s no œci¹ gmi ny na stê pu je w dro dze prze tar gu lub
w dro dze bez prze tar go wej. Sprze da¿ nie ru cho mo œci w dro dze bez prze tar go wej mo ¿e
na st¹ piæ je dy nie w przy pad kach enu me ra ty wnie wy mie nio nych w art. 37 ust. 2 i 3
usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi. Zgo d nie z tre œci¹ art. 37 ust. 2 pkt 6 usta wy,
nie ru cho moœæ jest zby wa na w dro dze bez prze tar go wej, je œ li mo ¿e po pra wiæ wa run ki
za go spo da ro wa nia nie ru cho mo œci przy leg ³ej, sta no wi¹ cej w³a s noœæ lub od da nej w u¿y t -
ko wa nie wie czy ste oso bie, któ ra za mie rza tê nie ru cho moœæ lub jej czê œci na byæ, pod
wa run kiem, ¿e nie mo g¹ byæ za go spo da ro wa ne ja ko od rêb ne nie ru cho mo œci. Pod -
kreœ liæ je dnak na le ¿y, ¿e oce na fak tu, czy nie ru cho moœæ mo ¿e byæ za go spo da ro wa na
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sa mo dziel nie, czy zby ta w ce lu po lep sze nia wa run ków za go spo da ro wa nia nie ru cho mo -
œci s¹ sie dniej, na le ¿y do or ga nu gmi ny, któ ry po wi nien kie ro waæ siê za sa d¹ ra cjo nal nej 
go spo dar ki okreœ lo nej w art. 12 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi. Gdy by na
pod sta wie art. 37 ust. 2 pkt 6 usta wy w dro dze bez prze tar go wej zo sta ³a zby ta nie ru -
cho moœæ, któ ra mog ³a byæ za go spo da ro wa na ja ko od rêb na nie ru cho moœæ, wów czas
gmi na mog ³a by zo staæ po s¹ dzo na o nie go spo dar noœæ.

Na le ¿y ta k ¿e wspo mnieæ o re gu la cji za war tej w art. 40 ust. 5 usta wy o go spo dar ce
nie ru cho mo œcia mi, da j¹ cej ucze st ni ko wi prze tar gu mo ¿ li woœæ za ska r ¿ e nia czyn no œci
zwi¹ za nych z prze pro wa dze niem prze tar gu. Szcze gó ³o wy tryb po stê po wa nia z ta ki mi
skar ga mi zo sta³ ure gu lo wa ny w § 11 roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze œ -
nia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wañ na
zby cie nie ru cho mo œci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Z prze ka za nych przez Pa na Se na to ra
Grze go rza Woj cie chow skie go in for ma cji nie wy ni ka je d nak, aby za in te re so wa ny sko -
rzy sta³ z tej mo ¿ li wo œci.

Prze ka zu j¹c po wy ¿ sze wy ja œ nie nia, chcia³ bym pod kre œ liæ, ¿e ma j¹ one cha rak ter
ogól nych in for ma cji o obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach pra wa. Za sto so wa nie opi sa nych wy -
¿ ej re gu la cji w kon kret nej spra wie, na le ¿y do kom pe ten cji w³a œci we go or ga nu ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej.

Re a su mu j¹c chcia³ bym po in for mo waæ, ¿e ja ko mi n i s ter kie ru j¹ cy dzia ³em ad mi ni -
stra cji rz¹ do wej bu do wni ctwo, go spo dar ka prze strzen na i mie sz ka nio wa, nie po sia -
dam usta wo wych kom pe ten cji do in ge ro wa nia w spo sób za ³at wia nia in dy wi dual nych
spraw przez up ra wnio ne or ga ny ad mi ni stra cji pub li cz nej, w szcze gól no œci or ga ny je -
dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go. Do daæ ró w nie¿ na le ¿y, ¿e zgo d nie z tre œci¹ art. 16
Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, sa mo rz¹d te ry to rial ny ucze stni czy w spra wo wa -
niu w³a dzy pub li cz nej, a przy s³u gu j¹ c¹ mu w ra mach ustaw czêœæ za dañ pub li cz nych
sa mo rz¹d wy ko nu je w imie niu w³a s nym i na w³a s n¹ od po wie dzial noœæ.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie ko ñ ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

 skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Oœ wiad cze nie w spra wie ba rier bu dow la nych dla osób nie do wi dz¹ cych
i nie wi do mych.

Przez ca ³e la ta bu do w ni c two prze cho dzi ³o wie le prze mian, któ re mia ³y
s³u ¿yæ po pra wie wa run ków ¿y cia, cho cia¿ nie za w sze to by ³o ce lem nad rzê d -
nym. Pol skie pra wo bu dow la ne nie po zo sta wia w¹t pli wo œci co do te go, ¿e
wszy s t kie bu dyn ki u¿y te cz no œci pu b li cz nej po sta wio ne po 1995 r. mu sz¹ za -
pe w niaæ do stêp noœæ oso bom nie pe³ no spra wnym, zw³a sz cza po ru sza j¹ cym
siê na wóz kach. Prze pi sy na ka zu j¹ te¿ suk ce sy w ne do sto so wy wa nie star -
szych bu dyn ków w mia rê prze pro wa dza nia re mon tów, prze bu do wy, roz bu -
do wy lub zmia ny cha rak te ru u¿y t ko we go lo ka lu.

Mi mo ¿e prze pi sy s¹ ob li ga to ryj ne, ³a mi¹ je nie tyl ko in we sto rzy i wy ko -
naw cy, ale te¿ ar chi tek ci i pra co w ni cy or ga nów ad mi ni stra cji bu dow la nych.
Nie któ rzy uwa ¿a j¹, ¿e pol skie pra wo bu dow la ne zo sta ³o tak skon stru o wa ne,
aby daæ ar chi tek tom i in we sto rom du ¿e po le ma new ru. Mi mo ¿e g³ó wne ar ty -
ku ³y ja s no stwier dza j¹, i¿ bu dyn ki u¿y te cz no œci pu b li cz nej i mie sz kal ne wie -
lo ro dzin ne po wy ¿ ej czte rech kon dy g na cji mu sz¹ byæ do stêp ne dla osób
nie pe³ no spra wnych, za pi sy szcze gó ³o we nie s¹ ju¿ tak pre cy zyj ne.

Co wiê cej, w przy pad ku osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych sy tu a cja
wy gl¹ da tra gi cz nie. S³a bo œci¹ pol skie go pra wa bu dow la ne go, je œ li cho dzi
o za pi sy do ty cz¹ ce osób nie pe³ no spra wnych, jest to, ¿e sku pia j¹ siê wy ³¹ cz -
nie na po trze bach osób po ru sza j¹ cych siê na wóz kach. Za pi sów uw zglê d nia -
j¹ cych po trze by osób nie wi do mych, nie do wi dz¹ cych czy nie s³y sz¹ cych jest
nie wie le. Oso by ociem nia ³e i nie do wi dz¹ ce wci¹¿ nie mo g¹ do cze kaæ siê, ¿e -
by w bu dyn kach u¿y te cz no œci pu b li cz nej umie sz cza ne by ³y ta b li ce z pod sta -
wo wy mi in for ma cja mi w braj lu. Bez u ¿y te cz ne s¹ dla nich ró w nie¿
in sta lo wa ne w bu dyn kach mie sz kal nych do mo fo ny – nie pod œ wie t la ne i bez
roz po znaw czej krop ki na cen tral nym przy ci s ku pa ne lu nu me ry cz ne go nr 5, co 
po zwa la ³o by zo rien to waæ siê w roz mie sz cze niu po zo sta ³ych cyfr.

Od kil ku lat zmie nia j¹ siê te¿ pol skie uli ce. Œcie ¿ ki dla ro we rzy stów, ob ni -
¿ o ne kra wê ¿ ni ki oraz pa sy z p³y tek o in nej struk tu rze spra wia j¹ wra ¿e nie, ¿e
o oso bach nie pe³ no spra wnych nie za po m nia no. Je d na k ¿e nie je d no krot nie po
wy jœ ciu z blo ku oso bê ociem nia ³¹ lub nie do wi dz¹ c¹ cze ka j¹ nie ró w no po ³o ¿o -
ny cho d nik i wy so kie kra wê ¿ ni ki. W Pol sce wie lu pro jek tan tów wci¹¿ nie wie, 
¿e ja koœæ na wie rzch ni to dla osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych pod sta wo -
wy wa ru nek bez pie cz ne go po ru sza nia siê, a brak ostrze ¿e nia o we jœ ciu na
jez d niê mo ¿e mieæ fa tal ne skut ki dla nie wi do me go lub oso by nie do wi dz¹ cej.

W zwi¹z ku z tym pra g nê skie ro waæ do Pa na Mi ni stra na stê pu j¹ ce py ta nia:
Czy zna ne s¹ Pa nu Mi ni stro wi pro ble my osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do -

mych zwi¹ za ne z nie wy star cza j¹ cym uw zglê d nie niem ich po trzeb w pol skim
usta wo daw stwie, a ta k ¿e z bra kiem sku te cz ne go eg ze k wo wa nia w pol skim
sy s te mie bu dow la nym od po wie d nich za pi sów, na przy k³ad §71 ust. 4 roz po -
rz¹ dze nia w spra wie wa ru n ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu -
dyn ki i ich usy tu o wa nie, do ty cz¹ ce go kra wê dzi stop ni scho dów i cho d ni ków?

Czy mi ni ster stwo za mie rza za pro po no waæ w naj bli¿ szym cza sie wpro -
wa dze nie i sku te cz ne eg ze k wo wa nie ta kich zmian, któ re u³at wi¹ sa mo dziel -
ne po ru sza nie siê oso bom nie wi do mym i nie do wi dz¹ cym, a je œ li tak, to
ja kich?

Pol skie pra wo bu dow la ne wci¹¿ da je ar chi tek tom, in we sto rom, wy dzia -
³om ar chi tek to ni cz no -bu dow la nym oraz urzê dom nad zo ru bu dow la ne go wie -
le po wo dów, aby mo g li czuæ siê uspra wie d li wie ni, gdy zlek ce wa ¿¹ po trze by
osób nie pe³ no spra wnych, a brak norm to od wie cz ny pro blem pol skie go pra -
wa bu dow la ne go.

Grze gorz Woj cie chow ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 26 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wiedŸ na pis mo z dnia 21 ma ja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-477/08

w spra wie oœ wiad cze nia nr 2 se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go, z³o ¿o ne go na
12. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 ma ja 2008 r., do ty cz¹ ce go ba rier bu dow la nych dla
osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych w od nie sie niu do prze pi sów usta wy z dnia 7 lip ca
1994 r. – Pra wo bu dow la ne i roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia
2002 r. w spra wie wa run ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich
usy tuo wa nie, up rzej mie wy jaœ niam.

Ad py ta nie pier w sze:
„Czy zna ne s¹ Pa nu Mi ni stro wi pro ble my osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych

zwi¹ za ne z nie wy star cza j¹ cym uw zglê d nie niem ich po trzeb w pol skim usta wo daw -
stwie, a ta k ¿e z bra kiem sku te cz ne go eg ze k wo wa nia w pol skim sy s te mie bu dow la nym
od po wie d nich za pi sów, na przy k³ad § 71 ust. 4 roz po rz¹ dze nia w spra wie wa run ków
te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie, do ty cz¹ ce go
kra wê dzi stop ni scho dów i cho d ni ków?”

Od po wie dŸ:
Tak po twier dzam, ¿e Mi ni ster stwu In fra struk tu ry zna ne s¹ pro ble my osób nie do -

wi dz¹ cych i nie wi do mych, lecz za ra zem stwier dzam, i¿ brak sku te cz no œci nie wy ni ka
z bra ków w usta wo daw stwie, lecz bar dziej z nie wy star cza j¹ ce go i nie pe³ ne go zro zu mie -
nia ko nie cz no œci ich eg ze k wo wa nia w pro ce sie bu dow la nym.

Je d no cze œ nie zga dzam siê z Pa nem Se na to rem, ¿e za pe w ne nie wszy s t kie po trze by
osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych znaj du j¹ od zwier cie d le nie w prze pi sach tech nicz -
no-bu dow la nych.

Sku te cz noœæ eg ze k wo wa nia prze pi sów w re a li za cji obie k tów bu dow la nych, zgo d nie
z prze pi sa mi art. 83 ust. 1 pra wa bu dow la ne go, na le ¿y do obo wi¹z ków or ga nów nad zo -
ru bu dow la ne go, któ re nie za w sze s¹ w sta nie wy pe³ niaæ obo wi¹ zek do ko ñ ca ze wzglê -
du na bra ki ka d ro we.

Tym nie mniej naj bar dziej is tot n¹ w spra wie jest œwia do moœæ ta kich po trzeb u pro -
jek tan ta i kie ro w ni ka bu do wy dzia ³a j¹ cych z ty tu ³u i na rzecz in we sto ra, któ ry usi ³u j¹c
nie kie dy ob ni ¿yæ ko sz ty re a li za cji miê dzy in ny mi wy wie ra pre sjê na dzia ³a nia nie zgo d -
ne z pra wem.

Je d na k ¿e na le ¿y pod kre œ liæ: prze pi sy usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow -
la ne (tekst je d no li ty Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.), o któ rych Pan Se -
na tor nad mie nia w oœ wiad cze niu, s¹ przy jaz ne dla osób nie pe³ no spra wnych o ró¿ nych
nie spra w no œciach oraz ge ne ral nie i w szcze gó ³ach prze ciw dzia ³a j¹ po wsta wa niu ba rier
ar chi tek to ni cz nych, w tym ró w nie¿ ba rier dla osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do mych.

Nie za le ¿ nie od ak tu al ne go sta nu pra wa Mi ni ster stwo In fra struk tu ry wspó³ pra cu je
z or ga ni za cja mi po za rz¹ do wy mi np. z naj bar dziej ak ty w nym Sto wa rzy sze niem Przy ja -
ció³ In te gra cji w spra wach do ty cz¹ cych ta k ¿e po trzeb osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do -
mych.

Ad py ta nie dru gie:
„Czy mi ni ster stwo za mie rza za pro po no waæ w naj bli¿ szym cza sie wpro wa dze nie

i sku te cz ne eg ze k wo wa nie ta kich zmian, któ re u³at wi¹ sa mo dziel ne po ru sza nie siê
oso bom nie wi do mym i nie do wi dz¹ cym, a je œ li tak, to ja kich?”
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Od po wie dŸ:
Ak tu al nie jest w przy go to wa niu do wy da nia przez ISO - miê dzy na ro do w¹ or ga ni za -

cjê nor ma li za cyj n¹ nor ma nr ISO/CD 21542 pt. „Bu do wa – Do stêp noœæ i u¿y t ko wa nie
œro do wi s ka za bu do wa ne go”.

Prze pi sy tej nor my sta no wi¹ wy ma ga nia w pro jek to wa niu, bu do wie i za rz¹ dza niu
obie k ta mi bu dow la ny mi w aspek cie pe³ nej do stêp no œci i u¿y t ko wa nia dla osób nie -
pe³ no spra wnych o ró¿ nych nie spra w no œciach w tym osób nie do wi dz¹ cych i nie wi do -
mych.

Po za twier dze niu tej nor my i wpro wa dze niu do po wsze chne go ob ie gu, ja ko zhar mo -
ni zo wa nej nor my eu ro pej skiej, ró w nie¿ przez Pol ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny, Mi ni ster -
stwo In fra struk tu ry bê dzie mog ³o wy ka zaæ tê nor mê w za ³¹ cz ni ku do ww. roz po rz¹ dze nia, 
ja ko nor mê obo wi¹ zu j¹ c¹.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym wów czas jak ww. miê dzy na ro do wa nor ma sta nie siê ak tem 
obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa kra jo we go w Pol sce, usta le nia tej nor my spo wo du j¹, ¿e wszy s t -
kie obie k ty bu dow la ne w ja kich bê d¹ pro wa dzo ne ro bo ty bu dow la ne po win ny byæ
w pe³ ni do sto so wy wa ne do po trzeb do stêp no œci i u¿y t ko wa nia przez oso by nie pe³ no -
spra wne w tym nie do wi dz¹ ce i nie wi do me.

Po nad to wy da je siê, ¿e w ak tu al nym sta nie pra w nym jest mo¿ li we kon sek wen tne
sto so wa nie obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa przez rze czo znaw ców sanitarno-epidemiologicznych,
któ rzy w ra mach swoich obo wi¹z ków s³u¿ bo wych po przez do k³a dniej sze we ry fi ko wa -
nie pro jek tów pod wzglê dem za pe wnie nia nie zbê d nych wa run ków do ko rzy sta nia
z obie k tów u¿y te cz no œci pub li cz nej i mie sz ka nio we go bu do wni ctwa wie lo ro dzin ne go
przez oso by nie pe³ no spra wne w tym nie do wi dz¹ ce i nie wi do me. Ró w nie¿ spraw dza nie
wdro ¿e nia okreœ lo nych wa run ków pod czas od bio rów bu dów na le ¿y do obo wi¹z ków pañ -
stwo wych in spek to rów sa ni tar nych.

Z wy ra za mi sza cun ku
Z upo wa ¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie ko ñ ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra rol ni ctwa i roz wo ju wsi Mar ka Sa wic kie go
oraz do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Oœ wiad cze nie moje dotyczy spra wy up raw GMO.
W zwi¹z ku z otrzy ma ny mi wia do mo œcia mi o pra cach re sor tów rol ni ctwa

i œro do wis ka nad zmia na mi le gis la cyj ny mi ma j¹ cy mi na ce lu wpro wa dze nie
up ra wy GMO na te re nie Pol ski zwra cam siê do Pa nów Mi ni strów z na stê pu -
j¹ cy mi py ta nia mi.

Po pier wsze, kie dy zo sta n¹ wy da ne roz po rz¹ dze nia za wie ra j¹ ce in struk -
cje dla s³u¿b pañ stwo wych od po wie dzial nych za re a li za cjê za ka zu wpro wa -
dza nia do ob ro tu na te ry to rium RP na sion roœ lin ge ne ty cz nie
mo dy fi ko wa nych? Zgo d nie z art. 57 ust. 3 usta wy o na sien ni ctwie do tych
s³u¿b na le ¿¹: S³u¿ ba Cel na, dzia ³a j¹ ca obe c nie w wa run kach de fa cto ot war -
tych gra nic, Pañ stwo wa In spek cja Ochro ny Roœ lin i Na sien ni ctwa, In spek cja
Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rol no -Spo ¿yw czych. Brak ta kich roz po -
rz¹ dzeñ prak ty cz nie czy ni za pi sy usta wo we mar twy mi.

Po dru gie, ja kie dzia ³a nia za mie rza pod j¹æ mi ni ster stwo, by za po biec nie -
le gal ne mu wwo zo wi na sion GMO na tak zwa ne po trze by w³a s nych za sie -
wów – ja ko by nie do ob ro tu – któ re s¹ obe jœciem za pi su usta wo we go, art. 57
ust. 3, wy raŸ nie sfor mu ³o wa ne go w ce lu za ka zu up raw roœ lin GMO?

Po trze cie, czy za kaz za sie wów ku ku ry dzy MON 810 bê dzie mo¿ li wy do wy -
eg zek wo wa nia, sko ro trwa³ ju¿ siew, a nie ma ¿a dnych roz po rz¹ dzeñ do usta -
wy? Dla cze go do tych czas nie za pe wnio no œrod ków pra w nych i te chni cz nych do
wy eg zek wo wa nia za ka zu?

Po czwar te, czy mo¿ li we jest b³ys ka wi cz ne pod jê cie dzia ³añ, i w ja kim
try bie, za bez pie cza j¹ cych przed wpro wa dze niem up raw ku ku ry dzy GMO
MON 810?

Po pi¹ te, ja kie we d³ug mi ni stra s¹ szan se na unik niê cie w obe c nym se zo -
nie sie wnym za sie wów ku ku ry dzy GMO? W ja ki spo sób zo sta n¹ za pe wnio ne 
iden ty fi ka cja nie le gal nych up raw i se pa ra cja plo nów z up raw trans ge ni cz -
nych od up raw kon wen cjo nal nych w przy pad ku spo dzie wa ne go – z po wo du
za nie dba nia i opie sza ³o œci mi ni ster stwa w wy da niu od po wie d nich roz po -
rz¹ dzeñ – bra ku sku te cz no œci sto so wa nia wspo mnia nych za pi sów usta wy?

Po szó ste, czy po up ³y wie dwu let nie go va ca tio le gis, a wiêc w dniu 22 lip -
ca 2008 r., zo sta nie wpro wa dzo ny za kaz sto so wa nia GMO w pa szach, zgo d -
nie z za pi sem art. 15 pkt 4 usta wy o pa szach?

Po siód me, czy rz¹d RP na dal po pie ra w Ra dzie Au striê w zwi¹z ku z jej
spo rem o mo¿ li woœæ za ka zu im por tu pasz GMO? Je œ li tak, to czy nie wi dzi
pan mi n i s ter dzi wnej nie kon sek wen cji w dzia ³a niach rz¹ du: po pie ra my Au -
striê w jej wal ce o za kaz im por tu GMO, a u sie bie ten za kaz uchy la my.

Po ós me, w ja ki spo sób mi ni ster stwo eg zek wu je obo wi¹ zek zna ko wa nia
¿y wno œci z udzia ³em GMO? Czy w pra cach re sor tu nad uje dno li ce niem pra wa 
do ty cz¹ ce go zna ko wa nia ¿y wno œci za mie rza siê wpro wa dziæ obo wi¹ zek wy -
raŸ ne go oz na ko wa nia, ¿e jest to pro dukt z GMO, tak aby kon su ment otrzy my -
wa³ czy tel n¹ in for ma cjê? Obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce pra wo na k³a da je dy nie
obo wi¹ zek umie sz cze nia na opa ko wa niu in for ma cji, ¿e da ny pro dukt jest ge -
ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ny. Usta wa nie okreœ la, ja k¹ czêœæ opa ko wa nia po -
win na za jmo waæ ta in for ma cja. Je œ li tyl ko nie któ re sk³a dni ki s¹ ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa ne, obok na zwy sk³a dni ka znaj du je siê in for ma cja, ¿e jest on
ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ny; w prak ty ce tyl ko ta kie pro du k ty mo¿ na zna leŸæ
w pol skich skle pach. Obo wi¹ zek zna ko wa nia wszy s t kich pro du k tów za wie -
ra j¹ cych GMO fun kcjo nu je na te re nie ca ³ej Unii, je dnak ¿e de fa cto nie jest
prze strze ga ny, gdy¿ w prze pi sach znaj du je siê lu ka, a mia no wi cie prze pis
zwal nia j¹ cy z obo wi¹z ku zna ko wa nia pro du k tów wy two rzo nych ze zwie rz¹t
kar mio nych pa sz¹ GMO. Czy mi ni ster stwo za mie rza wpro wa dziæ zmia ny
w tym za kre sie? Je œ li tak, to ja kie?

Po dzie wi¹ te, na ja kim eta pie znaj du j¹ siê pra ce nad zmia na mi le gis la cyj -
ny mi ma j¹ cy mi na ce lu ure gu lo wa nie kwe stii GMO w pol skim pra wo daw -
stwie tak, by sy tua cje opi sa ne w od po wie dzi mi ni stra œro do wis ka z dnia
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12 lu te go bie ¿¹ ce go ro ku na mo je oœ wiad cze nie z dnia 16 sty cz nia bie ¿¹ ce go
ro ku nie mia ³y miej sca?

Wal ka z GMO w Unii Eu ro pej skiej to czy siê ca ³y czas. Nie któ re kra je, jak
Au s tria, Wê gry czy Gre cja, sto su j¹ tak ty kê prze wle ka nia. Wpro wa dza j¹ cza -
so wy za kaz sprze da ¿y da ne go GMO. Wów czas in sty tu cje unij ne spraw dza -
j¹, czy za kaz jest za sa dny, to zna czy, czy kraj dys po nu je no wy mi wy ni ka mi
ba dañ na u ko wych œwiad cz¹ cy mi o szkod li wo œci da nej roœ li ny. Po stê po wa -
nia ci¹ g n¹ siê la ta mi. Dla cze go rz¹d pol ski nie ko rzy sta ze spraw dzo nych
i sku te cz nych roz wi¹ zañ sto so wa nych przez in nych cz³on ków Unii Eu ro pej -
skiej?

Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ
MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

War sza wa, 2008.06.10

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

W na wi¹ za niu do pi s ma z dnia 21 ma ja 2008 r., znak: BPS/DSK-043-483/08, przy
któ rym prze ka za ny by³ tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Grze go rza Woj cie -
chow skie go przed sta wiam na stê pu j¹ ce wy ja œ nie nia.

Od no sz¹c siê ko lej no do po sta wio nych py tañ in for mu jê, i¿ art. 57 ust. 3 usta wy
z dnia 27 kwiet nia 2006 r. o zmia nie usta wy o na sien ni ctwie oraz usta wy o ochro nie roœ -
lin wpro wa dza za kaz do pu sz cza nia do ob ro tu na te ry to rium RP ma te ria ³u sie wne go od -
mian ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych. Od no sz¹c siê do py ta nia w spra wie pod jê cia przez 
rz¹d dzia ³añ za po bie ga j¹ cych nie le gal ne mu wwo zo wi na sion GMO na po trze by w³a s ne, 
co zda niem pa na se na to ra sta no wi ob cho dze nie prze pi su art. 57 ust. 3, in for mu jê up -
rzej mie, ¿e ar ty ku³ ten do ty czy wy ³¹ cz nie ob ro tu, zde fi nio wa ne go w art. 2 pkt. 19
przed mio to wej usta wy. Ob rót ma te ria ³em sie wnym mo g¹ pro wa dziæ przed siê bior cy
wpi sa ni do re je stru przed siê bior ców do ko nu j¹ cych ob ro tu ma te ria ³em sie wnym
(art. 54) i rol ni cy pro wa dz¹ cy ob rót ma te ria ³em sie wnym wy two rzo nym w po sia da nym
go spo dar stwie (art. 54a). Rol ni cy spro wa dza j¹ cy z kra jów oœcien nych ma te ria³ sie wny
na „w³a s ne po trze by” nie mie sz cz¹ siê w de fi ni cji pro wa dz¹ cych ob rót, za tem prze pis
za ka zu j¹ cy wpro wa dza nia do ob ro tu ma te ria ³u sie wne go ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne -
go nie do ty czy ta kich rol ni ków. Po nad to, za zna czyæ na le ¿y, ¿e za kres przed mio to wy
usta wy o na sien ni ctwie obe jmu je:

1) spra wy re je stra cji od mian ga tun ków ro œ lin up ra w nych oraz ga tun ków ro œ lin
up ra w nych, któ rych ma te ria³ sie w ny jest u¿y wa ny do uszla chet nia nia ga tun --
ków okre œ lo nych w za ³¹ cz ni ku nr 1 do usta wy;

2) za sa dy wy twa rza nia i oce ny ma te ria ³u sie w ne go, w tym ma te ria ³u roz mno ¿e nio --
we go i na sa dze nio we go, a ta k ¿e ma te ria ³u szkó³ kar skie go, od mian ga tun ków ro œ --
lin up ra w nych, o któ rych mo wa w pkt 1, oraz ga tun ków i od mian ro œ lin u¿y t ko wa --
nych ja ko ro œ li ny oz dob ne;

3) za sa dy ob ro tu i kon tro li ma te ria ³u sie w ne go od mian ga tun ków ro œ lin up ra w nych
okre œ lo nych w za ³¹ cz ni ku nr 2 do usta wy oraz ga tun ków i od mian ro œ lin u¿y t ko --
wa nych ja ko ro œ li ny oz dob ne;
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4) za sa dy wy twa rza nia, oce ny oraz ob ro tu i kon tro li ma te ria ³u sie w ne go od mian ga --
tun ków ro œ lin rol ni czych ob jê tych sy s te ma mi oce ny okre œ lo nej przez Or ga ni za cjê
Wspó³ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD), nie prze z na czo nych do ob ro tu na
ob sza rze Unii Eu ro pej skiej,

– co jest wdro ¿e niem na grunt pra wa kra jo we go prze pi sów wspól no to wych do ty -
cz¹ cych na sien ni c twa. Spra wy up ra wy ro œ lin trans ge ni cz nych nie s¹ ure gu lo wa ne na
po zio mie wspól no to wym w prze pi sach dy rek tyw na sien nych. W tej sy tu a cji usta wa
o na sien ni c twie nie mo ¿e re gu lo waæ tej kwe stii i tym sa mym nie mo ¿e byæ pod sta w¹
po de j mo wa nia przez s³u¿ by kon tro l ne dzia ³añ o cha rak te rze in ter wen cyj nym, je ¿e li nie 
ma j¹ one do te go sto so w nych up ra w nieñ.

Up ra wa ro œ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych jest spra w¹ spo ty ka j¹ c¹ siê z du ¿ym
za in te re so wa niem spo ³e cz nym w kon te k œ cie tak ne ga ty w nym jak i po zy ty w nym. Ma j¹c 
na wzglê dzie mo ¿ li we kon se k wen cje zwi¹ za ne z nie kon tro lo wa ny mi up ra wa mi ro œ lin
trans ge ni cz nych in for mu jê up rzej mie, ¿e w chwi li obe c nej trwa j¹ pra ce nad prze pi sa mi 
okre œ la j¹ cy mi za sa dy pro wa dze nia up raw ro œ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych w wa -
run kach pol skich. Prze pi sy te bê d¹ sta no wi ³y czê œæ usta wy Pra wo o or ga ni z mach ge ne -
ty cz nie zmo dy fi ko wa nych, któ ra op ra co wy wa na jest w Mi ni ster stwie Œro do wi s ka.
Okre œ le nie za sad pro wa dze nia ta kich up raw i na ³o ¿e nie na rol ni ków obo wi¹z ku ich
zg³a sza nia, za cho wa nia izo la cji prze strzen nej i po stê po wa nia w trak cie ich ewen tu al -
ne go pro wa dze nia mo ¿e za po biec ne ga ty w nym skut kom i przede wszy s t kim po zwo li na 
kon tro lê miejsc, w któ rych bê dzie pro wa dzo na up ra wa.

Wraz z no wy mi prze pi sa mi zo sta n¹ zmie nio ne prze pi sy okreœ la j¹ ce za da nia kom pe -
ten cyj ne Pañ stwo wej In spek cji Ochro ny Roœ lin i Na sien ni ctwa. No we prze pi sy umo¿- li -
wi¹ In spek cji we jœcie na te re ny pry wat nych pól, po bra nie pró bek i skon tro lo wa nie ich
na obe c noœæ mo dy fi ka cji ge ne ty cz nej.

Od no sz¹c siê do po stu la tu w spra wie eg zek wo wa nia za ka zu pro wa dze nia up raw
w chwi li obe c nej in for mu jê, i¿ pró ba wpro wa dze nia za ka zu up raw GMO po przez przy go -
to wa nie przez po prze d ni rz¹d prze pi sów o two rze niu spe c jal nych stref, w któ rych ta ka
up ra wa by ³a by mo¿ li wa skoñ czy ³a siê nie po wo dze niem. Zgo d nie z ide¹ Wspól no ty Eu ro -
pej skiej is to t¹ œrod ków ko eg zy sten cji jest wspó³ i stnie nie, a wiêc umo¿ li wie nie ró wno leg -
³e go up ra wia nia roœ lin GM i roœ lin tra dy cyj nych. Ko mi sja Eu ro pej ska oce nia j¹c
po prze d ni pro jekt usta wy Pra wo o GMO za rzu ci ³a Pol sce, ¿e nie mo¿ na mó wiæ o ko eg zy -
sten cji up raw GM i up raw tra dy cyj nych, je ¿e li z gó ry za k³a da siê in ge ren cjê w³adz po -
przez wy ³¹ cze nie pe w nych ob sza rów z mo¿ li wo œci pro wa dze nia up raw. Przy tej okaz ji
na le ¿y ró w nie¿ nad mie niæ, ¿e nie po wo dze niem za koñ czy ³a siê spra wa wy jaœ nieñ po miê -
dzy Pol sk¹ a Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ w spra wie za ka zu pro wa dze nia ob ro tu ma te ria ³em sie wnym
od mian GM. Ko mi sja Eu ro pej ska skie ro wa ³a ju¿ prze ciw ko Pol sce spra wê do Try bu na tu
Spra wied li wo œci (spra wa C-185/2008). Je ¿e li Pol ska w dal szym ci¹ gu bê dzie ob sta wa ³a
przy utrzy ma niu nie zgo d no œci kra jo wych prze pi sów z Dy rek ty wa mi UE na le ¿y li czyæ siê
z wy ro kiem Try bu na ³u i po wa¿ ny mi kon sek wen cja mi fi nan so wy mi.

W spra wie usta wy o pa szach in for mu jê, i¿ ró w nie¿ ma j¹c na wzglê dzie za a wan so -
wa ne po stê po wa nie po miê dzy Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ a Rzecz po spo li t¹ Pol sk¹ oraz li cz ne
pro te sty pro du cen tów kra jo wych ob a wia j¹ cych siê o swo j¹ przy sz³oœæ i prze wi du j¹ cych 
ogrom ne kom pli ka cje wy ni ka j¹ ce z bra ku su row ców bia³ ko wych, któ re mog ³y by za -
st¹ piæ so jê ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa n¹, Mi n i s ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi op ra co wa³
pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o pa szach, któ ry prze su wa do dnia 1 sty cz nia 2012 r.
ter min we jœcia w ¿y cie za ka zu wy twa rza nia, wpro wa dza nia do ob ro tu i sto so wa nia
w ¿y wie niu zwie rz¹t pasz ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych oraz or ga niz mów ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa nych prze zna czo nych do u¿yt ku pa szo we go.

Prze su niê cie ter mi nu we jœcia w ¿y cie za ka zu okreœ lo ne go w art. 15 ust. 1 pkt 4 usta -
wy o pa szach, a nie je go ca³ ko wi te uchy le nie, jest wy ra zem ostro¿ ne go sta no wis ka Pol -
ski w od nie sie niu do sto so wa nia GMO, a ró wno czeœ nie po zwa la na za cho wa nie
kon ku ren cyj nej po zy cji kra jo wym pro du cen tom ¿y wno œci za ró wno na ryn ku kra jo wym 
jak i na ryn kach za gra ni cz nych. Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o pa szach zo sta³
przy jê ty na po sie dze niu Ra dy Mi ni strów w dniu 12 ma ja 2008 r. i skie ro wa ny do prac
par la men tar nych.
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W spra wie po pie ra nia dzia ³añ Au strii, Wê gier czy Gre cji o utrzy ma nie przez nich
kra jo wych za ka zów in for mu jê, ¿e Pol ska opo wia da ³a siê kon sek wen tnie prze ciw ko pro -
jek tom de cyz ji Ko mi sji Wspól not Eu ro pej skich i Ra dy UE w spra wie np. znie sie nia
tym cza so we go za ka zu sto so wa nia i sprze da ¿y w Au strii zmo dy fi ko wa nej ge ne ty cz nie
ku ku ry dzy Zea mays L. li nii T25 oraz Zea mays L li nii MON810. Tym sa mym Pol ska
po pie ra ³a sta ra nia Au strii o utrzy ma nie na jej te ry to rium za ka zu sprze da ¿y i sto so -
wa nia ww. od mian zmo dy fi ko wa nej ge ne ty cz nie ku ku ry dzy w prze myœ le pa szo wym
i do pro duk cji ¿y wno œci. Sta ra nia Au strii o utrzy ma nie za ka zu po par ³o je dnak tyl ko
14 Pañstw Cz³on kow skich UE, za ma ³o by osi¹g n¹æ kwa li fi ko wa n¹ wiê k szoœæ g³o sów.
A za tem zgo d nie z pro ce du r¹ re gu la cyj n¹ usta na wia j¹ c¹ wa run ki wy ko ny wa nia
up ra wnieñ wy ko naw czych przy zna nych Ko mi sji, to do Ko mi sji Wspól not Eu ro pej skich 
na le ¿y pod jê cie osta te cz nej de cyz ji o przy jê ciu pro po no wa nych œrod ków wy ko naw -
czych. Praw do po dob nie spra wa ta nie bê dzie ju¿ przed mio tem dys ku sji na fo rum
wspól no to wym. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e Au s tria nie wpro wa dzi ³a ca³ ko wi te go za ka zu
sto so wa nia wszy s t kich pro du k tów GM tak jak wpro wa dzi ³a to Pol ska – czy li sprze cz -
nie z pra wem wspól no to wym. Dla te go te¿ nie mo¿ na sta wiaæ zna ku ró wno œci po miê -
dzy dzia ³a nia mi Au strii i Pol ski. Je ¿e li Pol ska pod jê ³a by sta ra nia o wpro wa dze nie
za ka zu wy ka zu j¹c sto so wne wy ni ki na u ko we, uzy s ka ne naj le piej pod czas w³a s nych
ba dañ, wów czas mia ³a by szan sê tak jak Au s tria czy Wê gry wpro wa dziæ cza so wy za -
kaz ob ro tu da nym pro du k tem i zy s kaæ czas i ar gu men ty na wy jaœ nie nie tej sy tua cji
w po stê po wa niu z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹. Wiê k szoœæ Pañstw Cz³on kow skich UE wpro -
wa dza j¹ cych tym cza so we za ka zy sto so wa nia pro du k tów GM kie ru je siê wzglê da mi
po li ty cz ny mi, g³ó wnie nie chê ci¹ w³a s ne go spo ³e czeñ stwa do wy ko rzy sty wa nia pro du k -
tów bio te chno lo gi cz nych w prak ty ce. Je dnak wszy s t kie pañ stwa, któ re ta kie za ka zy
wpro wa dza ³y pro wa dzi ³y ba da nia na u ko we w kie run ku wy ka za nia po ten cjal nych ne -
ga ty wnych skut ków u¿y t ko wa nia po szcze gól nych pro du k tów GM dla zdro wia lu dz -
kie go lub œro do wis ka. Zgo d nie z pra wem wspól no to wym pañ stwo mo ¿e wpro wa dziæ
na swoim te ry to rium za kaz, je œ li uzy s ka no we lub do dat ko we in for ma cje ma j¹ ce
wp³yw na oce nê ry zy ka dla œro do wis ka lub w wy ni ku po no w nej oce ny po sia da nych
wcze œ niej in for ma cji na pod sta wie no wych lub do dat ko wych da nych na u ko wych, ma
uza sa dnio ne pod sta wy, aby uwa ¿aæ, ¿e or ga nizm ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ny, wcho -
dz¹ cy w sk³ad pro du k tu, któ ry pra wid ³o wo zg³o szo no i dla któ re go uzy s ka no ze zwo le -
nie, sta no wi ry zy ko dla zdro wia lu dz kie go lub œro do wis ka na tu ral ne go. Na le ¿y
nad mie niæ, ¿e ka ¿ dy za kaz wpro wa dzo ny przez da ne Pañ stwo Cz³on kow skie UE mu si
uzy s kaæ ak cep ta cjê wiê k szo œci po zo sta ³ych Pañstw Cz³on kow skich UE i Ko mi sji
Wspól not Eu ro pej skich, aby móg³ byæ utrzy ma ny. Przed pod jê ciem de cyz ji ana li zu je
siê wy ³¹ cz nie no we do wo dy na u ko we uza sa dnia j¹ ce wpro wa dze nie za ka zu. Bez do -
star cze nia sto so wnej do ku men ta cji na u ko wej nie ma mo wy o prze ci¹ ga niu po stê po -
wa nia. Ko mi sja wy da w ta kiej sy tua cji de cyz jê na ka zu j¹ c¹ znie sie nie za ka zu bez
kon sul to wa nia spra wy z Eu ro pej skim Urzê dem ds. Bez pie czeñ stwa ¯y wno œci. Nie -
ste ty Pol ska nie dys po nu je wy ni ka mi ba dañ, któ re po zwo li ³y by na prze ko na nie Ko mi -
sji i in nych Pañstw Cz³on kow skich UE o ce lo wo œci ogra ni cze nia sto so wa nia
do wol ne go pro du k tu GM na te ry to rium na sze go kra ju lub je go czê œci.

W spra wach zna ko wa nia ¿y wno œci i pasz ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych, in for mu -
jê, ¿e pro du k ty te pod le ga j¹ obo wi¹z ko wi zna ko wa nia zgo d nie z prze pi sa mi Roz po -
rz¹ dze nia 1829/2003/WE w spra wie ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nej ¿y wno œci i pa szy
oraz roz po rz¹ dze nia 1830/2003/WE w spra wie œle dze nia obe c no œci pro du k tów ge ne ty cz -
nie zmo dy fi ko wa nych w ³añ cu chu pro duk cyj nym i ich zna ko wa nia.

Pro du k ty (¿y w noœæ i pa sza GM) zna ku je siê w na stê pu j¹ cy spo sób:
a) je ¿e li ¿y w noœæ lub pa sza sk³a da siê z wiê cej, ni¿ je d ne go sk³a d ni ka, okre œ le nie „ge --

ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne” lub „wy pro du ko wa ne z ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne go 
(na zwa sk³a d ni ka)” po ja wia siê w wy ka zie sk³a d ni ków w na wia sie, obok przed --
mio to we go sk³a d ni ka;

b) je ¿e li sk³a d nik jest oz na czo ny za po mo c¹ na zwy ka te go rii, okre œ le nie „za wie ra ge --
ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ny (na zwa or ga ni z mu)” lub „za wie ra (na zwa sk³a d ni ka)
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wy pro du ko wa ny z ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne go (na zwa or ga ni z mu)” po ja wia
siê w wy ka zie sk³a d ni ków;

c) je ¿e li nie is t nie je wy kaz sk³a d ni ków, okre œ le nie „ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne” lub
„wy pro du ko wa ne z ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne go (na zwa or ga ni z mu)” umie sz --
cza siê wy ra Ÿ nie na ety kie cie;

d) oz na cze nia okre œ lo ne w lit. a) i b) mo g¹ po ja wiaæ siê w przy pi sie do wy ka zu sk³a d --
ni ków. W tym przy pad ku, na le ¿y je wy dru ko waæ czcion k¹ przy naj m niej tej sa mej
wiel ko œ ci, co wy kaz sk³a d ni ków. Je ¿e li nie is t nie je wy kaz sk³a d ni ków umie sz cza
siê je na ety kie cie;

e) je ¿e li ¿y w noœæ lub pa sza jest ofe ro wa na do sprze da ¿y kon su men to wi ko ñ co we mu
w po sta ci wstêp nie nie pa ko wa nej, lub wstêp nie pa ko wa nej w nie wiel kich po jem --
ni kach, z któ rych naj wiê k sza po wie rzch nia mie rzy mniej ni¿ 10 cm2, in for ma cje
wy ma ga ne na pod sta wie te go ustê pu na le ¿y w spo sób trwa ³y i wi do cz ny umie œciæ
al bo na ety kie cie wy sta wo wej ¿y w no œci, al bo bez po œre d nio obok niej, lub na opa --
ko wa niu czcion k¹ na ty le du ¿¹, by mo ¿ na by ³o ³at wo j¹ od na le Ÿæ i od czy taæ,

2. Po za wy ma ga nia mi ety kie to wa nia okre œ lo ny mi w ust. 1, ety kie ta po win na ró w -
nie¿ wska zy waæ wszel kie w³a œci wo œci lub w³a s no œci. w spo sób okre œ lo ny w ze zwo le -
niu, w na stê pu j¹ cych przy pad kach:

a) je ¿e li ¿y w noœæ od bie ga od jej tra dy cyj ne go od po wie d ni ka w za kre sie na stê pu j¹ cych
w³a œci wo œci lub w³a s no œci:

Þ sk³a du,

Þ war to œci i skut ków od ¿yw czych,

Þ za mie rzo ne go u¿y wa nia ¿y w no œci,

Þ skut ków dla zdro wia okre œ lo nych grup po pu la cji,

Þ je ¿e li ¿y w noœæ mo ¿e pod no siæ za ga d nie nia ety cz ne lub re li gij ne.

3. Po za wy ma ga nia mi do ty cz¹ cy mi ety kie to wa nia okre œ lo ny mi w ust. 1 oraz me to -
da mi ety kie to wa nia okre œ lo ny mi w ze zwo le niu, ety kie to wa nie œrod ków spo ¿yw czych
wcho dz¹ cych w za kres ni niej szej sek cji, któ re nie po sia da j¹ tra dy cyj ne go od po wie d ni -
ka po win no za wie raæ w³a œci we in for ma cje do ty cz¹ ce cha rak te ru i w³a œci wo œci przed -
mio to wej ¿y w no œci.

Zna ko wa nie jest obo wi¹z ko we dla pro du k tów za wie ra j¹ cych od 0,9% mo dy fi ka cji
ge ne ty cz nej. Obo wi¹z ku zna ko wa nia nie sto su je siê, je ¿e li pro du k ty za wie ra j¹ or ga ni z -
my ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne w ilo œci nie prze kra cza j¹ cej 0,9% i za war toœæ tych or ga -
ni z mów jest przy pad ko wa lub te ch ni cz nie nie u nik nio na.

Oz na ko wa nie jest je d nym z ele men tów pod le ga j¹ cych kon tro li i s³u¿ by kon tro l ne
(m.in. Pa ñ stwo wa In spek cja Sa ni tar na, Pa ñ stwo wa In spek cja We te ry na ryj na, In spek -
cja Ja ko œci Han dlo wej Ar ty ku ³ów Rol no-Spo¿yw czych) pod czas kon tro li spraw dza j¹
pra wid ³o woœæ zna ko wa nia dla pro du k tów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych. W sto sun ku
do pro du k tów, któ re nie s¹ oz na ko wa ne, na to miast is t nie j¹ po de j rze nia, ¿e mo g¹ to
byæ pro du k ty ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne, in spek cje po bie ra j¹ prób ki kon tro l ne ce lem
wy ko na nia ana liz na obe c noœæ GMO.

Pod kre œ liæ na le ¿y, ¿e nie is t nie je pra w ny obo wi¹ zek zna ko wa nia pro du k tów po cho -
dz¹ cych ze zwie rz¹t kar mio nych pa sza mi GMO. Ini cja ty wa ut wo rze nia ta kie go prze pi -
su wie lo kro t nie po ja wia ³a siê pod czas dys ku sji pro wa dzo nych na szcze b lu UE, gdy¿
kwe stie te je ¿e li ju¿, to bê d¹ ure gu lo wa ne na po zio mie Wspól no ty – in dy wi du al ne kra je
nie ma j¹ kom pe ten cji do re gu la cji tych kwe stii. Is t nie je je d nak mo ¿ li woœæ ut wo rze nia
na po zio mie kra ju, po up rze d nim no ty fi ko wa niu te go za mia ru KE, sy s te mu zna ko wa -
nia „wy two rzo ne bez udzia ³u GMO”. Z ta k¹ ini cja ty w¹ wy st¹ pi li ju¿ Nie m cy, pro po nu -
j¹c od po wie d ni znak na swo ich pro du k tach.

MINISTER
ROL NI CTWA I ROZ WO JU WSI
Ma rek Sa wic ki
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

War sza wa, 11.06.2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na pis mo z dnia 21 ma ja 2008 ro ku, znak BPS/DSK-043-494/08,

za wie ra j¹ ce oœ wiad cze nie pa na se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go w spra wie
up raw roœ lin trans ge ni cz nych w Pol sce, przed k³a dam na stê pu j¹ ce in for ma cje od no -
sz¹ ce siê do pro ble ma ty ki za war tej w oœ wiad cze niu pa na se na to ra.

Od no sz¹c siê do py ta nia w spra wie pod jê cia przez rz¹d dzia ³añ, ja kie po win ny byæ
za i ni cjo wa ne i pro wa dzo ne, aby za po biec nie le gal ne mu wwo zo wi na sion od mian trans -
ge ni cz nych na po trze by w³a s ne, co sta no wi rze ko me ³a ma nie prze pi su art. 57 ust. 3,
up rzej mie in for mu jê, ¿e ar ty ku³ ten do ty czy ob ro tu zde fi nio wa ne go w art. 2 pkt 19
przed mio to wej usta wy i obe j mu je wy ³¹ cz nie pod mio ty pro wa dz¹ ce ta ki ob r ót. Pod mio -
ty te ró w nie¿ zo sta ³y okre œ lo ne w ni niej szej usta wie i zgo d nie z jej prze pi sa mi ci¹ ¿y na
nich sze reg obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych z fak tu pro wa dze nia ob ro tu. Je d nak in dy wi du -
al ni rol ni cy nie mie sz cz¹ siê w de fi ni cji po d m io tów pro wa dz¹ cych ob r ót, za tem prze pis
za ka zu j¹ cy wpro wa dza nia do ob ro tu ma te ria ³u sie w ne go ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne go
z prze zna cze niem go na po trze by w³a s ne nie do ty czy ro l n i ków.

Po nad to na le ¿y za zna czyæ, ¿e za kres przed mio to wy usta wy o na sien ni c twie obe j -
mu je:

— spra wy re je stra cji od mian ga tun ków roœ lin up ra wnych oraz ga tun ków roœ lin
up ra wnych, któ rych ma te ria³ sie wny jest u¿y wa ny do uszla chet nia nia ga tun ków
okreœ lo nych w za ³¹ cz ni ku nr 1 do usta wy;

— za sa dy wy twa rza nia i oce ny ma te ria ³u sie w ne go, w tym ma te ria ³u roz mno ¿e nio -
we go i na sa dze nio we go, a ta k ¿e ma te ria ³u szkó³ kar skie go, od mian ga tun ków ro œ lin
up ra w nych o któ rych mo wa w pkt 1, oraz ga tun ków i od mian ro œ lin u¿y t ko wa nych ja -
ko ro œ li ny oz dob ne;

— za sa dy ob ro tu i kon tro li ma te ria ³u sie w ne go od mian ga tun ków ro œ lin up ra w -
nych okre œ lo nych w za ³¹ cz ni ku nr 2 do usta wy oraz ga tun ków i od mian ro œ lin u¿y t ko -
wa nych ja ko ro œ li ny oz dob ne;

— za sa dy wy twa rza nia, oce ny oraz ob ro tu i kon tro li ma te ria ³u sie wne go od mian
ga tun ków roœ lin rol ni czych ob jê tych sy s te ma mi oce ny okreœ lo nej przez Or ga ni za cjê
Wspó³ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD), nie przez na czo nych do ob ro tu na ob sza -
rze Unii Eu ro pej skiej (co sta no wi wdro ¿e nie na grunt pra wa kra jo we go prze pi sów
wspól no to wych do ty cz¹ cych na sien ni ctwa). Kwe stie up raw roœ lin trans ge ni cz nych nie
s¹ ure gu lo wa ne na po zio mie wspól no to wym w prze pi sach dy rek tyw na sien nych. W tej
sy tua cji usta wa o na sien ni ctwie nie mo ¿e do ko ny waæ re gu la cji tej spra wy i tym sa mym 
nie mo ¿e byæ pod sta w¹ po de jmo wa nia przez s³u¿ by kon trol ne dzia ³añ o cha rak te rze in -
ter wen cyj nym, po nie wa¿ nie ma j¹ one do te go sto so wnych up ra wnieñ.

Up ra wa roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych jest spra w¹ nie zwyk le is tot n¹ i spo ty -
ka j¹ c¹ siê z du ¿ym za in te re so wa niem spo ³e cz nym. Ma j¹c na wzglê dzie mo¿ li we kon -
sek wen cje zwi¹ za ne z nie kon tro lo wa ny mi up ra wa mi roœ lin trans ge ni cz nych up rzej mie 
in for mu jê, ¿e w chwi li obe c nej trwa j¹ pra ce nad prze pi sa mi okreœ la j¹ cy mi za sa dy pro -
wa dze nia up raw roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych w wa run kach pol skich. Prze pi sy 
te bê d¹ sta no wi ³y czêœæ usta wy „Pra wo o or ga niz mach ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych”,
któ ra jest op ra co wy wa na w Mi ni ster stwie Œro do wis ka. Zgo d nie z pro jek to wa ny mi prze -
pi sa mi, up ra wy roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych ma j¹ byæ pro wa dzo ne w spo sób
za pe wnia j¹ cy na le ¿y t¹ ochro nê up raw eko lo gi cz nych i tra dy cyj nych. Pro wa dze nie
up raw roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych bê dzie wy ma ga ³o zg³o sze nia do wo je wó dz -
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kie go in spek to ra ochro ny roœ lin i na sien ni ctwa w³a œci we go ze wzglê du na miej sce pro -
wa dze nia tej up ra wy. U¿y t ko wnik bê dzie mia³ obo wi¹ zek pro wa dze nia up ra wy roœ lin
ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych w spo sób za po bie ga j¹ cy prze krzy ¿o wa niu lub me cha ni -
cz ne mu zmie sza niu roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych z roœ li na mi ge ne ty cz nie nie -
zmo dy fi ko wa ny mi, czy li do za cho wa nia od po wie dniej izo la cji prze strzen nej.
Szcze gó ³o we wa run ki up ra wy roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych oraz szcze gó ³o we
wy ma ga nia w za kre sie za cho wa nia izo la cji prze strzen nej i spo sób do bo ru roœ lin up ra -
wia nych po roœ li nach ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych zo sta n¹ okreœ lo ne w roz po rz¹ dze -
niu mi ni stra w³a œci we go do spraw rol ni ctwa. Nad zór nad up ra w¹ roœ lin ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa nych spra wo waæ bê dzie Pañ stwo wa In spek cja Ochro ny Roœ lin i Na sien ni -
ctwa. U¿y t ko wnik pro wa dz¹ cy up ra wê roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych bez jej
zg³o sze nia obo wi¹ za ny bê dzie wno siæ na ra chu nek wo je wó dz kie go in spek to ra tu ochro -
ny roœ lin i na sien ni ctwa, w³a œci we go ze wzglê du na miej sce pro wa dze nia up ra wy roœ lin 
ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych, kau cjê za ka ¿ dy roz po czê ty hek tar up ra wy. Po nad to
pro jekt usta wy „Pra wo o or ga niz mach ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych” prze wi du je two -
rze nie stref wol nych od up raw roœ lin GM. Stre fa wol na bê dzie obe jmo waæ ob szar s¹ sia -
du j¹ cych ze so b¹ dzia ³ek ewi den cyj nych. Czyn no œci zwi¹ za ne z two rze niem stre fy
wol nej od up raw roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych oraz spra wo wa niem nad zo ru
nad up ra wa mi pro wa dzo ny mi w tych stre fach bê d¹ na le ¿a ³y do za dañ sa mo rz¹ du wo -
je wó dz twa. W ce lu ut wo rze nia stre fy wol nej od up ra wy roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko -
wa nych sej mik wo je wó dz twa po de jmie uchwa ³ê o roz po czê ciu prac nad ut wo rze niem
ta kiej stre fy. Uchwa ³ê sej mik wo je wó dz twa po de jmie z w³a s nej ini cja ty wy, na wnio sek
mar sza³ ka wo je wó dz twa, rad gmin po ³o ¿o nych na ob sza rze wo je wó dz twa lub po sia da -
czy go spo darstw rol nych po ³o ¿o nych na ob sza rze wo je wó dz twa. Mar sza ³ek wo je wó dz -
twa prze ka ¿e G³ó wne mu In spek to ro wi Ochro ny Roœ lin i Na sien ni ctwa ko piê uchwa ³y
o ut wo rze niu stre fy wol nej od up raw roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych i bê dzie pro -
wa dzi³ re jestr uchwa³ o ut wo rze niu stre fy wol nej od up raw roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi -
ko wa nych. G³ó wny In spek tor Ochro ny Roœ lin i Na sien ni ctwa og ³o si, w dro dze
ob wie sz cze nia, in for ma cjê o pod jê ciu uchwa ³y o ut wo rze niu stre fy wol nej od up raw
roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych. Nad zór nad up ra wa mi pro wa dzo ny mi w stre fie
wol nej od up raw roœ lin ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych spra wo waæ bê dzie mar sza ³ek
wo je wó dz twa w³a œci wy ze wzglê du na miej sce po ³o ¿e nia tych up raw. Obe c nie pro jekt
no wej usta wy pod le ga uz go dnie niom z mi ni strem w³a œci wym ds. rol ni ctwa.

W spra wie usta wy o pa szach up rzej mie in for mu jê, ¿e ma j¹c na wzglê dzie za a wan -
so wa ne po stê po wa nie po miê dzy Ko mi sj¹ Wspól not Eu ro pej skich a Rzecz po spo li t¹ Pol -
sk¹ oraz li cz ne pro te sty pro du cen tów kra jo wych ob a wia j¹ cych siê o swo j¹ przy sz³oœæ
i prze wi du j¹ cych ogrom ne kom pli ka cje wo bec bra ku su row ców bia³ ko wych, któ re
mog ³y by za st¹ piæ so jê ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa n¹, Mi n i s ter Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi
op ra co wa³ pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o pa szach, któ ry prze su wa do dnia 1 sty cz -
nia 2012 r. ter min we jœcia w ¿y cie za ka zu wy twa rza nia, wpro wa dza nia do ob ro tu i sto -
so wa nia w ¿y wie niu zwie rz¹t pasz ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych oraz or ga niz mów
ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych prze zna czo nych do u¿yt ku pa szo we go. Prze su niê cie
ter mi nu we jœcia w ¿y cie za ka zu okreœ lo ne go w art. 15 ust. 1 pkt 4 usta wy o pa szach,
a nie je go ca³ ko wi te uchy le nie, jest wy ra zem ostro¿ ne go sta no wis ka Pol ski w od nie sie -
niu do sto so wa nia GMO, a ró wno czeœ nie po zwa la na za cho wa nie kon ku ren cyj nej po zy -
cji kra jo wym pro du cen tom ¿y wno œci za ró wno na ryn ku kra jo wym jak i na ryn kach
za gra ni cz nych. Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o pa szach zo sta³ przy jê ty na po sie dze -
niu Ra dy Mi ni strów w dniu 12 ma ja 2008 r. i skie ro wa ny do prac par la men tar nych.

Pol ska opo wia da ³a siê kon sek wen tnie prze ciw ko pro jek tom de cyz ji Ko mi sji Wspól -
not Eu ro pej skich i Ra dy UE w spra wie znie sie nia tym cza so we go za ka zu sto so wa nia
i sprze da ¿y w Au strii zmo dy fi ko wa nej ge ne ty cz nie ku ku ry dzy Zea mays L. li nii T25
oraz Zea mays L. li nii MON810. Tym sa mym Pol ska po pie ra ³a sta ra nia Au strii o utrzy -
ma nie na jej te ry to rium za ka zu sprze da ¿y i sto so wa nia ww. od mian zmo dy fi ko wa nej
ge ne ty cz nie ku ku ry dzy w prze myœ le pa szo wym i do pro duk cji ¿y wno œci. Sta ra nia Au -
strii o utrzy ma nie za ka zu po par ³o je dnak tyl ko 14 Pañstw Cz³on kow skich UE, za ma ³o
by osi¹g n¹æ kwa li fi ko wa n¹ wiê k szoœæ g³o sów. A za tem zgo d nie z pro ce du r¹ re gu la cyj -
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n¹ po ³¹ czo n¹ z kon tro l¹ okreœ lo n¹ w de cyz ji Ra dy 2006/512/WE zmie nia j¹ cej de cyz jê
Ra dy 1999/468/WE usta na wia j¹ c¹ wa run ki wy ko ny wa nia up ra wnieñ wy ko naw czych 
przy zna nych Ko mi sji to do Ko mi sji Wspól not Eu ro pej skich na le ¿y pod jê cie osta te cz nej
de cyz ji o przy jê ciu pro po no wa nych œrod ków wy ko naw czych. Praw do po dob nie spra wa
ta nie bê dzie ju¿ przed mio tem dys ku sji na fo rum wspól no to wym. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e
Au s tria nie wpro wa dzi ³a ca³ ko wi te go za ka zu sto so wa nia wszy s t kich pro du k tów GM, co 
jest sprze cz ne z pra wem wspól no to wym i dla te go nie mo¿ na sta wiaæ zna ku ró wno œci
po miê dzy dzia ³a nia mi Au strii i Pol ski (np. za kaz w usta wie o pa szach obe jmu je wszy s t -
kie pa sze ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne oraz or ga niz my ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ne
prze zna czo ne do u¿yt ku pa szo we go). Wiê k szoœæ Pañstw Cz³on kow skich UE wpro wa -
dza j¹ cych tym cza so we za ka zy sto so wa nia pro du k tów GM kie ru je siê wzglê da mi po li ty cz -
ny mi, g³ó wnie nie chê ci¹ w³a s ne go spo ³e czeñ stwa do wy ko rzy sty wa nia pro du k tów
bio te chno lo gi cz nych w prak ty ce. Je dnak wszy s t kie pañ stwa, któ re ta kie za ka zy wpro -
wa dza ³y pro wa dzi ³y ba da nia na u ko we w kie run ku wy ka za nia po ten cjal nych ne ga ty -
wnych skut ków u¿y t ko wa nia po szcze gól nych pro du k tów GM dla zdro wia lu dz kie go
lub œro do wis ka. Zgo d nie z pra wem wspól no to wym pañ stwo mo ¿e wpro wa dziæ na
swoim te ry to rium za kaz, je œ li uzy s ka no we lub do dat ko we in for ma cje ma j¹ ce wp³yw na 
oce nê ry zy ka dla œro do wis ka lub w wy ni ku po no w nej oce ny po sia da nych wcze œ niej in -
for ma cji na pod sta wie no wych lub do dat ko wych da nych na u ko wych, ma uza sa dnio ne
pod sta wy, aby uwa ¿aæ, ¿e or ga nizm ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ny, wcho dz¹ cy w sk³ad
pro du k tu, któ ry pra wid ³o wo zg³o szo no i dla któ re go uzy s ka no ze zwo le nie, sta no wi ry -
zy ko dla zdro wia lu dz kie go lub œro do wis ka na tu ral ne go. Na le ¿y nad mie niæ, ¿e ka ¿ dy
za kaz wpro wa dzo ny przez da ne Pañ stwo Cz³on kow skie UE mu si uzy s kaæ ak cep ta cjê
wiê k szo œci po zo sta ³ych Pañstw Cz³on kow skich UE i Ko mi sji Wspól not Eu ro pej skich,
aby móg³ byæ utrzy ma ny. Przed pod jê ciem de cyz ji ana li zu je siê wy ³¹ cz nie no we do wo dy 
na u ko we uza sa dnia j¹ ce wpro wa dze nie za ka zu. Bez do star cze nia sto so wnej do ku men -
ta cji na u ko wej nie ma mo wy o prze ci¹ ga niu po stê po wa nia. Ko mi sja wy da w ta kiej sy -
tua cji de cyz jê na ka zu j¹ c¹ znie sie nie za ka zu bez kon sul to wa nia spra wy z Eu ro pej skim
Urzê dem ds. Bez pie czeñ stwa ¯y wno œci. Nie ste ty Pol ska nie dys po nu je wy ni ka mi ba -
dañ, któ re po zwo li ³y by na prze ko na nie Ko mi sji i in nych Pañstw Cz³on kow skich UE
o ce lo wo œci ogra ni cze nia sto so wa nia da ne go pro du k tu GM na te ry to rium na sze go kra -
ju lub je go czê œci.

Spra wy zna ko wa nia ¿y w no œci ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nej s¹ ure gu lo wa ne w roz -
po rz¹ dze niu nr 1829/2003 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 22 wrze œ nia 2003 r.
w spra wie ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nej ¿y w no œci i pa szy oraz roz po rz¹ dze niu
nr 1830/2003 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 22 wrze œ nia 2003 r. w spra wie
mo ¿ li wo œci œle dze nia i zna ko wa nia or ga ni z mów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych oraz
mo ¿ li wo œci œle dze nia ¿y w no œci i pro du k tów pa szo wych wy pro du ko wa nych z or ga ni z -
mów ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych i zmie nia j¹ cym dy rek ty wê 2001/18/WE. W zwi¹z -
ku z tym nie ma ko nie cz no œci (a ta k ¿e mo ¿ li wo œci) usta la nia od rêb nych wy ma gañ
w prze pi sach kra jo wych.

Obo wi¹ zek zna ko wa nia do ty czy œrod ków spo ¿yw czych do star cza nych do kon su -
men ta koñ co we go lub za k³a dów zbio ro we go ¿y wie nia, któ re za wie ra j¹ lub sk³a da j¹ siê
z GMO (np. chleb z ziar na mi soi GM, waf le wy pro du ko wa ne z udzia ³em m¹ ki ku ku ry -
dzia nej z ku ku ry dzy GM, wê dli ny z do dat kiem bia³ ka so jo we go wy pro du ko wa ne go z soi 
GM) lub s¹ wy pro du ko wa ne z GMO, lub za wie ra j¹ sk³a dni ki wy pro du ko wa ne z GMO
(np. olej so jo wy wy pro du ko wa ny z soi GM, ma jo nez z do dat kiem ole ju wy pro du ko wa -
ne go z soi GM).

Zgo d nie z art. 13 roz po rz¹ dze nia 1829/2003 w oz na ko wa niu po wy ¿ szych œrod ków
spo ¿yw czych mu si byæ za mie sz czo na je d na z na stê pu j¹ cych in for ma cji: „ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa ny”, „za wie ra ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa n¹ (tu: na zwa or ga niz mu np. so -
ja)”, „za wie ra (tu: na zwa sk³a dni ka np. olej) wy pro du ko wa ny z ge ne ty cz nie zmo dy fi ko -
wa nej (tu: na zwa or ga niz mu np. so ja) lub „wy pro du ko wa ny z ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa nej (tu: na zwa or ga niz mu np. so ja, bu rak). Po wy ¿ sze okreœ le nia mo g¹ po -
ja wiaæ siê w przy pi sie do wy ka zu sk³a dni ków. W tym przy pad ku przed siê bior ca jest zo -
bo wi¹ za ny do ich wy dru ko wa nia czcion k¹ przy naj mniej tej sa mej wiel ko œ ci co wy kaz
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sk³a dni ków. Je ¿e li nie is t nie je wy kaz sk³a dni ków, okreœ le nia te umie sz cza siê czy tel nie 
na ety kie cie. Je ¿e li ¿y wnoœæ jest ofe ro wa na do sprze da ¿y kon su men to wi koñ co we mu
w po sta ci ¿y wno œci wstêp nie nie pa ko wnej (np. pro du k ty cu kier ni cze pa ko wa ne na
miej scu przez sprze daw cê) lub ¿y wno œci wstêp nie pa ko wa nej w nie wiel kich po jem ni -
kach, z któ rych naj wiê k sza po wie rzchnia mie rzy mniej ni¿ 10 cm2, po wy ¿ sze okreœ le -
nia na le ¿y w spo sób trwa ³y i wi do cz ny umie œciæ al bo na tab li czce in for ma cyj nej na
da nej ¿y wno œci, al bo bez po œre dnio obok niej, lub na opa ko wa niu tej ¿y wno œci, czcion -
k¹ na ty le du ¿¹ by mo¿ na by ³o je ³at wo od na leŸæ i od czy taæ.

W chwi li obe c nej nie is t nie j¹ w Pol sce ani w in nych kra jach UE prze pi sy re gu lu j¹ ce
zna ko wa nie pro du k tów po cho dz¹ cych od zwie rz¹t kar mio nych pa sza mi ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa ny mi. G³ó wn¹ przy czy n¹, dla któ rej tak ¿e Ko mi sja Wspól not Eu ro pej -
skich nie pro po nu je ta kich roz wi¹ zañ na po zio mie wspól no to wym jest fakt, ¿e pro du k -
ty po cho dz¹ ce od zwie rz¹t kar mio nych pa sza mi ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa ny mi nie
ró¿ ni¹ siê ja ko œcio wo od pro du k tów po cho dz¹ cych od zwie rz¹t kar mio nych kon wen -
cjo nal ny mi pa sza mi. Na le ¿y tu pod kreœ liæ, ¿e ma te ria³ ge ne ty cz ny (DNA) z pro du k tów
GM czy te¿ DNA z pro du k tów kon wen cjo nal nych s¹ za wsze tra wio ne w prze wo dzie po -
kar mo wym zwie rz¹t i lu dzi. Nie is t nie j¹ do wo dy wska zu j¹ ce na to, ¿e ma te ria³ ge ne ty cz -
nie zmo dy fi ko wa ny mo ¿e prze do sta waæ siê do miê sa, mle ka, jaj lub in nych pro du k tów
po cho dz¹ cych od zwie rz¹t kar mio nych pa sza mi GM.

Ewen tual ne wy ma ga nia dla ta kie go zna ko wa nia mu sia ³y by byæ je dnak wpro wa -
dzo ne na po zio mie wspól no to wym. Re pub li ka Fe de ral na Nie miec pla nu je przy jê cie
w naj bli¿ szym cza sie uchwa ³y, któ rej prze pi sy okreœ l¹ za sa dy zna ko wa nia ta kich pro -
du k tów. Bê d¹ one po sia da ³y ety kie ty: „wy pro du ko wa ne bez za sto so wa nia te chnik ge -
ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych”. Te go ro dza ju oz na ko wa nie bê dzie mog ³o siê zna leŸæ
m.in. na pro du k tach po cho dze nia zwie rzê ce go. Je dnak uchwa ³a ta prze wi du je, ¿e wy ¿ -
ej wy mie nio ne okreœ le nie bê dzie mog ³o siê zna leŸæ tak ¿e na pro du k tach po cho dz¹ cych
od zwie rz¹t, któ re tyl ko przez okreœ lo ny okres nie bê d¹ kar mio ne pa sza mi ge ne ty cz nie
zmo dy fi ko wa ny mi (np. okreœ le nie „wiep rzo wi na wy pro du ko wa na bez za sto so wa nia te chnik
ge ne ty cz nie zmo dy fi ko wa nych” bê dzie mog ³o byæ za sto so wa ne, je ¿e li trzo da chle wna
nie by ³a kar mio na pa sza mi GM na 4 mie si¹ ce przed ubo jem). Oz na cza to, ¿e do pe w ne -
go mo men tu zwie rzê ta bê d¹ mog ³y je dnak spo ¿y waæ pa sze GM, a wiêc po wy ¿ sze okreœ -
le nie mo ¿e wpro wa dzaæ w b³¹d kon su men ta (nie tyl ko nie miec kie go, gdy¿ pro du k ty
z ta kim oz na ko wa niem bê d¹ mog ³y byæ wpro wa dzo ne ró w nie¿ na ryn ki in nych kra jów
UE). O tym fak cie Pol ska po in for mo wa ³a (za po œre dni ctwem GIS) Ko mi sjê Wspól not
Eu ro pej skich. Bio r¹c pod uwa gê tê spra wê i ewen tual ne przy jmo wa nie przez Pañ stwa
Cz³on kow skie UE swoich kra jo wych prze pi sów re gu lu j¹ cych po wy ¿ sze kwe stie mog ³o -
by dojœæ do od mien ne go zna ko wa nia tych sa mych ja ko œcio wo œrod ków spo ¿yw czych.
Dla te go te¿ naj lep szym roz wi¹ za niem by ³o by wpro wa dze nie je dno li tych prze pi sów dla
ca ³ej Unii Eu ro pej skiej.

Z po wa ¿a niem
z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Kon ser wa tor Przy ro dy
dr Ma ciej Trze ciak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

 skie ro wa ne do wo je wo dy ³ó dz kie go Jo lan ty Che³ miñ skiej

Zwró ci³ siê do mnie o po moc przed siê bior ca, pan Wie s³aw Je zior ski, któ ry
od ro ku 1989 pro wa dzi dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ w swo jej ro dzin nej miej sco -
wo œci, wsi Kar czó w. Z opi su spra wy wy ni ka, i¿ pan Wie s³aw Je zior ski zwra -
ca³ siê do urzê du wo je wó dz kie go z pro œb¹ o po moc. W zwi¹z ku z tym, i¿ je go
pro œba zo sta ³a ode s³a na od Urzê du Gmi ny w Wiel gom ³y nach, któ ry w tym
przy pad ku jest stro n¹ spo ru, chcia³ bym skie ro waæ na rê ce Pa ni Wo je wo dy
pro œbê o po no w ne roz pa trze nie oko li cz no œci prze pro wa dze nia prze tar gu oraz
prze a na li zo wa nie sy tua cji, w ja kiej zo sta³ po sta wio ny przed siê bior ca w tym
spo rze. Wy nik te go spo ru wi¹ ¿e siê de fa cto z po wol n¹ lik wi da cj¹ je go dzia ³al -
no œci, ze wzglê du na za blo ko wa n¹ mo¿ li woœæ roz wo ju fir my.

Mo je szcze gól ne zdzi wie nie bu dzi fakt bra ku przy chyl no œci w³adz gmi ny
dla przed siê bior cy i je go dzia ³al no œci, w przy pad ku, gdy na te re nie tej gmi ny
dzia ³a oko ³o piê ciu przed siê bior ców za j mu j¹ cych siê sprze da ¿¹ pro du k tów
rol no -prze mys ³o wych. Oz na cza to, ¿e upa dek dzia ³al no œci pa na Wie s³a wa Je -
zior skie go bê dzie mia³ doœæ is tot ne zna cze nie. Co wiê cej, is t nie nie dzia ³al no -
œci go spo dar czych na te re nie gmi ny wi¹ ¿e siê nie tyl ko z ko rzy œci¹ dla
bu d¿ e tu (po dat ki), ale ta k ¿e dla mie sz ka ñ ców, dla któ rych fun k cjo no wa nie
kil ku pod mio tów za j mu j¹ cych siê t¹ sa m¹ lub po do b n¹ dzia ³al no œci¹ prze k³a -
da siê na wiê k sz¹ kon ku ren cjê, za ró w no ce no w¹, jak i ja ko œcio w¹.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

OdpowiedŸ

£ódŸ, 11 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na wy st¹ pie nie z dnia 21 ma ja 2008 r. znak: BPS/DSK-043-515/08,

ni niej szym przed k³a dam sta no wis ko, do ty cz¹ ce sprze da ¿y, w dro dze prze tar gu nie ru -
cho mo œci, bê d¹ cej w³a s no œci¹ Gmi ny Wiel gom ³y ny, po ³o ¿o nej w miej sco wo œci Kar -
czów.

Zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rz¹ dzie gmin nym (tekst
jedn. Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), wo je wo da spra wu je nad zór nad
dzia ³al no œci¹ gmin n¹ po przez ba da nie zgo d no œci z pra wem uchwa³ i za rz¹ dzeñ or ga -
nów gmin. W przed mio to wej spra wie Ra da Gmi ny Wiel gom ³y ny w dniu 26 wrze œ nia
2006 r. pod jê ³a uchwa ³ê, wy ra ¿a j¹ c¹ zgo dê na sprze da¿, w dro dze prze tar go wej, opi sy -
wa nej nie ru cho mo œci. Ba da j¹c le gal noœæ tej uchwa ³y Wo je wo da £ó dz ki nie stwier dzi³
oko li cz no œci, któ re œwiad czy³y by o jej sprze cz no œci z pra wem. O usta le niach w tym za -
kre sie, pi s mem z dnia 21 li s to pa da 2007 r., zo sta³ ró w nie¿ po in for mo wa ny Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich, w zwi¹z ku z wy st¹ pie niem z dnia 11 pa Ÿ dzier ni ka 2007 r., znak:
RPO-569517-IV/07AB, do ty cz¹ cym m.in. oma wia nej uchwa ³y.

Ana li zu j¹c po no w nie spra wê opi sy wa ne go prze tar gu usta lo no, ¿e Pan Wie s³aw Je -
zior ski w dniu 31 lip ca 2007 r. wniós³ skar gê do Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj -
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ne go w £o dzi na wy ¿ ej po wo ³a n¹ Uchwa ³ê Ra dy Gmi ny Wiel gom ³y ny, za rzu ca j¹c jej
na ru sze nie pra wa ma te rial ne go po przez b³ê dn¹ wy k³a d niê i nie w³a œci we za sto so wa nie
art. 37 ust. 2 pkt 6 usta wy z dnia 21 sier p nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.), w któ rym prze wi dzia no bez -
prze tar go wy tryb zby wa nia nie ru cho mo œci lub ich czê œci na po lep sze nie za go spo da ro -
wa nia nie ru cho mo œci przy leg ³ych. Zgo d nie z tre œci¹ art. 101 usta wy o sa mo rz¹ dzie
gmin nym, ka ¿ dy, czyj in te res pra w ny lub up ra w nie nie zo sta ³y na ru szo ne uchwa ³¹ lub
za rz¹ dze niem pod jê ty mi przez or gan gmi ny w spra wie z za kre su ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej, mo ¿e – po bez sku te cz nym we z wa niu do usu niê cia na ru sze nia – za ska r ¿yæ uchwa ³ê 
do s¹ du ad mi ni stra cyj ne go.

Wo je wó dz ki S¹d Ad mi ni stra cyj ny od da li³ opi sy wa n¹ skar gê wy ro kiem z dnia 24 paŸ -
dzier ni ka 2007 r., w któ rym wska za no, ¿e „(...) art. 37 ust. 2 pkt 6 usta wy o go spo dar ce
nie ru cho mo œcia mi – wo bec bra ku spe³ nie nia przez skar ¿¹ ce go prze s³a nek w nim za war -
tych – nie jest prze pi sem pra wa po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ ce go, na któ re go pod sta wie
Wie s³aw Je zior ski móg³ by sku te cz nie ¿¹ daæ od Ra dy Gmi ny Wiel gom ³y ny za war cia
z nim umo wy sprze da ¿y ww. dzia³ ki z po mi niê ciem try bu prze tar go we go. Z prze pi su te -
go nie wy ni ka j¹ wiêc dla skar ¿¹ ce go kon kret ne pra wa pod mio to we, któ re za skar ¿o na
uchwa ³a na ru sza”.

Od po wy ¿ sze go roz strzy g niê cia Pan Wie s³aw Je zior ski wniós³ skar gê ka sa cyj n¹ do
Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go, któ re go po sie dze nie w tej spra wie od bê dzie siê
w dniu 18 lip ca 2008 r.

W tym sta nie rze czy, oce na pra wid ³o wo œci sprze da ¿y w dro dze prze tar gu nie ru cho -
mo œci, bê d¹ cej w³a s no œci¹ Gmi ny Wiel gom ³y ny, po ³o ¿o nej w miej sco wo œci Kar czów,
na le ¿y obe c nie do s¹ dów ad mi ni stra cyj nych.

Z po wa ¿a niem
WO JE WO DA £Ó DZ KI
Jo lan ta Che³ miñ ska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

skie ro wa ne do wi ce pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

Sza no w ny Pa nie Pre mie rze!
Ko mi sja Eu ro pej ska w œwiet le przed sta wio ne go przez Pol skê spra wo -

zda nia z re a li za cji w 2007 r. Kra jo we go Pro gra mu Re form (KPR) oraz w³a s nych 
ana liz do ko na ³a oce ny po stê pów na sze go kra ju w re a li za cji klu czo wych re -
form struk tu ral nych. Ko mi sja uz na ³a, ¿e Pol ska w re a li za cji swo je go KPR po -
czy ni ³a po stêp za le dwie ogra ni czo ny. Je dno czeœ nie Ko mi sja uz na ³a, ¿e
Pol ska po win na:

— zwiê k szyæ kon so li da cjê fi nan sów pu b li cz nych i uzu pe³ niæ za sa dê
utrzy my wa nia no mi nal nej ko t wi cy bu d¿ e to wej (pu ³ap ka de fi cy tu) o do dat ko -
we me cha ni z my zwiê k sza j¹ ce kon tro lê wy dat ków,

— po pra wiæ wa run ki ra mo we dla roz wo ju kon ku ren cji w sek to rach sie -
cio wych oraz zde cy do wa nie kon ty nu o waæ li be ra li za cjê ryn ków ener gii,

— kon ty nu o waæ re for mê pu b li cz ne go sek to ra ba daw cze go oraz po pra wiæ
wa run ki dla ba dañ i roz wo ju w sek to rze pry wat nym,

— pod nie œæ po ziom i sku te cz noœæ opar tej na mo de lu fle xi cu ri ty ak ty w nej
po li ty ki za trud nie nia, wdro ¿yæ stra te gie ucze nia siê przez ca ³e ¿y cie oraz
ulep szyæ sy s tem edu ka cji i szko leñ z uw zglê d nie niem po trzeb ryn ku pra cy.

W œwie t le te go, jak ró w nie¿ w zwi¹z ku z za le ce niem Ko mi sji, by w okre -
sie wdra ¿a nia KPR Pol ska zwró ci ³a szcze gól n¹ uwa gê miê dzy in ny mi na wy -
zwa nia mo der ni za cji in fra struk tu ry trans por to wej, po zwa lam so bie
up rzej mie za py taæ:

Ja kie dzia ³a nia po de j mu je rz¹d, aby w 2008 r. zre a li zo waæ wy mie nio ne
za le ce nia Ko mi sji Eu ro pej skiej?

Kie dy zo sta nie przy go to wa ny KPR na la ta 2009–2010?
W ja ki spo sób przy two rze niu bu d¿ e tu na 2009 r. bê d¹ uw zglê d nia ne wy -

ma ga nia wy ni ka j¹ ce z KPR?

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 23 czer wca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu

W od po wie dzi na pis mo z 21 ma ja br. (znak: BPS/DSK-043-473/08) do ty cz¹ ce
oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez pa na se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go pod czas 12. po sie -
dze nia Se na tu RP w spra wie od no wio nej Stra te gii Liz boñ skiej up rzej mie in for mu jê co
na stê pu je:

Rz¹d z uwa g¹ przy j¹³ re ko men da cje oraz ob sza ry mo ni to ro wa nia wska za ne przez
Ko mi sjê Eu ro pej sk¹ w ra por cie z 11 gru d nia 2007 r. Spra wo z da nie stra te gi cz ne na te -
mat od no wio nej Stra te gii Li z bo ñ skiej na rzecz wzro stu go spo dar cze go i za trud nie nia:
roz po czê cie no we go eta pu (2008–2010) – Utrzy ma nie tem pa zmian, zw³a sz cza, ¿e sta no -
wi ³y one pod sta wê dla re ko men da cji w od nie sie niu do Pol ski przy jê tych przez Ra dê Eu -
ro pej sk¹ 13–14 mar ca 2008 r.

W ce lu jak naj lep szej re a li za cji wska za nych za le ceñ Ra dy Eu ro pej skiej, 6 ma ja br.
Ra da Mi ni strów przy jê ³a Do ku ment Im ple men ta cyj ny Kra jo we go Pro gra mu Re form na
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la ta 2005–2008 na rzecz re a li za cji Stra te gii Li z bo ñ skiej. Har mo no gram dzia ³añ na
I pó³ ro cze 2008 r. Do ku ment przy go to wa ny przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki jest ak tu a -
li za cj¹ Do ku men tu Im ple men ta cyj ne go Kra jo we go Pro gra mu Re form na la ta 2005–2008
na rzecz re a li za cji Stra te gii Li z bo ñ skiej (DI) i za wie ra szcze gó ³o wy wy kaz dzia ³añ po de j -
mo wa nych przez re sor ty i urzê dy cen tral ne w I po ³o wie br.

Prio ry te to we dzia ³a nia Rz¹ du w I pó³ ro czu br. sta no wi¹ przede wszy s t kim pra ce le -
gi s la cyj ne do ty cz¹ ce up ra sz cza nia pra wa go spo dar cze go w ra mach tzw. Pa kie tu na
rzecz roz wo ju przed siê bior czo œci obe j mu j¹ ce go usta wy: Ko deks pra cy, usta wê o sta ¿u
ab sol wen c kim, Or dy na cjê po dat ko w¹, Ko deks cy wil ny, Pra wo de wi zo we, usta wê o od -
po wie dzial no œci pod mio tów zbio ro wych za czy ny pod gro Ÿ b¹ ka ry, Pra wo upad ³o œcio we 
na praw cze, Ko deks spó ³ek han dlo wych, Ko deks po stê po wa nia kar ne go, usta wê o iz -
bach go spo dar czych. W ra mach za k tu a li zo wa ne go DI przy go to wy wa ne s¹ ta k ¿e roz -
wi¹ za nia pra w ne, któ re przy spie sz¹ re a li za cjê re for my eme ry tal nej, przy czy nia j¹c siê
do zwiê k sze nia kon so li da cji fi nan sów pu b li cz nych i po pra wy za rz¹ dza nia fi nan sa mi
pu b li cz ny mi. Po nad to zgo d nie z re ko men da cj¹ Ra dy Eu ro pej skiej do ty cz¹ c¹ re for my
pu b li cz ne go sek to ra ba daw cze go oraz pro mo wa nia ba dañ i roz wo ju oraz in no wa cji, na
I po ³o wê br. prze wi dzia no m.in. uchwa le nie przez Sejm usta wy o nie któ rych for mach
wspie ra nia dzia ³al no œci in no wa cyj nej, a ta k ¿e sze reg dzia ³añ re a li zo wa nych w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. W od nie sie niu do re ko men da cji
w za kre sie ryn ku pra cy i sy s te mu edu ka cji, zgo d nie z har mo no gra mem na I po ³o wê br.
m.in. za pla no wa no przy jê cie przez Ra dê Mi ni strów Pro gra mu So li dar noœæ po ko leñ –
Dzia ³a nia dla zwiê k sze nia ak ty w no œci za wo do wej osób w wie ku 50+, a ta k ¿e op ra co -
wy wa nie Stra te gii ucze nia siê przez ca le ¿y cie.

Dzia ³a nia na II pó³ ro cze 2008 r. oraz na ko lej ne la ta zo sta n¹ okre œ lo ne w Kra jo wym
Pro gra mie Re form na la ta 2008–2011 na rzecz re a li za cji Stra te gii Li z bo ñ skiej (KPR). Pol -
ski do ku ment pla ni sty cz ny Rz¹ du przy go to wy wa ny w ce lu wdra ¿a nia ko lej ne go cy k lu
od no wio nej Stra te gii Li z bo ñ skiej, obe j mu je do dat ko wo dzia ³a nia pla no wa ne na
2011 r., ze wzglê du na pol sk¹ Pre zy den cjê w dru giej po ³o wie 2011 r.

Obe c nie trwa j¹ in ten sy w ne pra ce nad op ra co wy wa niem pro jek tu KPR, m.in. w ra -
mach Miê dzy re sor to we go Ze spo ³u do spraw re a li za cji Stra te gii Li z bo ñ skiej w Pol sce,
w sk³ad któ re go wcho dz¹ se kre ta rze i pod se kre ta rze sta nu ze wszy s t kich re sor tów oraz 
wi ce pre ze si urzê dów cen tral nych. Pod czas prac nad ww. do ku men tem, re sor ty i urzê -
dy cen tral ne wraz ze wska za niem po szcze gól nych dzia ³añ, za któ re s¹ od po wie dzial ne
w ra mach KPR-u, okre œ la j¹ skut ki bu d¿ e to we re a li za cji kon kret nych za dañ.

KPR na la ta 2008–2011 opar ty bê dzie przede wszy s t kim o przy jê te przez Ra dê Eu -
ro pej sk¹ Zin te gro wa ne Wy ty cz ne w Spra wie Wzro stu Go spo dar cze go i Za trud nie nia na
la ta 2008–2010, re ko men da cje oraz ob sza ry mo ni to ro wa nia wska za ne w mar cu 2008 r.
przez Ra dê Eu ro pej sk¹ w od nie sie niu do Pol ski, a ta k ¿e Stra te gi cz ny Plan Rz¹ dze nia
Rz¹ du Pre mie ra Do nal da Tu s ka. Zgo d nie z za ³o ¿e nia mi no we go KPR-u re for my prze -
pro wa dzo ne zo sta n¹ w trzech klu czo wych ob sza rach: ak ty w ne spo ³e cze ñ stwo, in no wa -
cyj na go spo dar ka oraz spra w ne in sty tu cje. Osta te cz na wer s ja KPR-u na la ta
2008–2011, uw zglê d nia j¹ ca uwa gi przed sta wio ne w trak cie kon sul ta cji z re sor ta mi
oraz par t ne ra mi spo³ecz no-go spo dar czy mi, zo sta nie przed ³o ¿o na we wrze œ niu br. do
ak cep ta cji Ra dy Mi ni strów, a do 15 pa Ÿ dzier ni ka br. prze ka za na zo sta nie do Ko mi sji
Eu ro pej skiej.

Waldemar Paw lak

Za³¹cznik

Do ku ment Im ple men ta cyj ny Kra jo we go Pro gra mu Re form na lata 2005–2008 na rzecz
re ali za cji Stra te gii Li zbo ñskiej. Har mo no gram dzia³añ na I pó³ro cze 2008 r.
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos ³a wa Si kor skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Z in for ma cji, któ re prze ka za ³o mi Sto wa rzy sze nie Ro dzin Dy p lo ma tów

RP, wy ni ka, ¿e sta tus ro dzin dy p lo ma tów pol skich jest zna cz nie gor szy ni¿
sta tus ro dzin dy p lo ma tów po zo sta ³ych pa ñstw cz³on kow skich Unii Eu ro pej -
skiej. Nie doœæ, ¿e pen sje na szych dy p lo ma tów na le ¿¹ do je d nych z naj ni¿ -
szych w Eu ro pie, to oni oraz cz³on ko wie ich ro dzin s¹ po zba wie ni wie lu
pod sta wo wych œwiad czeñ. Naj bar dziej do tkli wy jest brak za si³ ków ro dzin -
nych oraz re kom pen sa ty utra co nych praw eme ry tal nych przez wspó³ ma³ ¿on -
ków to wa rzy sz¹ cych dy p lo ma tom, któ rzy prze ry wa j¹ w³a s n¹ ka rie rê
za wo do w¹, czê sto nie ma j¹ mo ¿ li wo œci za trud nie nia w am ba sa dzie, a po po -
wro cie do kra ju nie przy s³u gu je im na wet za si ³ek dla bez ro bot nych na okres
po szu ki wa nia no wej pra cy. Nie ma j¹ za gwa ran to wa ne go po wro tu do pra cy,
a jak twier dz¹, trud niej zna le Ÿæ pra cê im ni¿ oso bom po zo sta j¹ cym w kra ju.
W prze ci wie ñ stwie do Pol ski, w wiê k szo œci kra jów eu ro pej skich po kry wa ne
s¹ ko sz ty przed szko li i szkó³, je ¿e li dzie ci prze by wa j¹ z ro dzi ca mi na pla ców -
ce, a czê sto ró w nie¿ szkó³ z in ter na tem, w wy pad ku gdy po zo sta j¹ w kra ju.
Po wsze chn¹ prak ty k¹, któ rej nie ste ty nie ma w Pol sce, jest ró w nie¿ po kry wa -
nie raz w ro ku ko sz tów po dró ¿y ur lo po wej ca ³ej ro dzi ny do kra ju.

Is t nie j¹ ca sy tu a cja sta wia pol skich dy p lo ma tów w gor szej sy tu a cji w sto -
sun ku do po zo sta ³ych, w szcze gól no œci re pre zen tu j¹ cych pa ñ stwa cz³on kow -
skie Unii Eu ro pej skiej. Jest ona trud na do za ak cep to wa nia, po nie wa¿ go dzi
w pre sti¿ na sze go pa ñ stwa.

Za py tu jê za tem, ja kie kro ki za mie rza Pan przed siê w zi¹æ, aby zmie niæ is t -
nie j¹ cy stan rze czy.

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 24 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go (pis mo

nr BPS/DSK-043-493/08 z dnia 15 ma ja br.) w spra wie sta tu su ro dzin pol skich dyp lo -
ma tów, prze ka zu jê po ni ¿ej na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

Kie ro w ni c two re sor tu spraw za gra ni cz nych do ce nia za in te re so wa nie i po dzie la tro -
s kê Pa na Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go o roz wi¹ za nie pro ble mów so cjal no-by to wych
cz³on ków pol skiej s³u¿ by za gra ni cz nej oraz ich ro dzin i ma œwia do moœæ ko nie cz no œci
pod jê cia kro ków zmie rza j¹ cych do po lep sze nia wa run ków ma te rial nych, w ja kich przy -
cho dzi im wy ko ny waæ obo wi¹z ki za wo do we.

Mi mo sy g na li zo wa nych w ex po s és ko lej nych mi ni s trów spraw za gra ni cz nych po -
trze bach pod jê cia dzia ³añ w ska li pa ñ stwa, ma j¹ cych na ce lu zwiê k sze nia na k³a dów na 
pol sk¹ dy p lo ma cjê, od wie lu lat prze zna cza ne œrod ki s¹ bar dzo ni s kie za ró wno w ska li
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eu ro pej skiej, jak i w sto sun ku do PKB i bu d¿ e tu pa ñ stwa. Naj bar dziej do tkli wym te go
skut kiem s¹, od bie ga j¹ ce zna cz nie od po zio mu za gra ni cz nych od po w ie dn i ków, za rob ki 
cz³on ków pol skiej s³u¿ by za gra ni cz nej. Pen sje na szych dy p lo ma tów s¹  nie tyl ko wie lo -
kro t nie ni¿ sze od upo sa ¿eñ dyp lo ma tów „sta rych” kra jów Unii, ale ró w nie¿ bar dzo nie -
ko rzy st nie wy pa da j¹ na tle no wych pa ñstw UE, a na wet naj bli¿ sze go oto cze nia, czy li
pa ñstw Gru py Wy szeh ra dz kiej (pol scy dy p lo ma ci za ra bia j¹ o ok. 30% mniej ni¿ ich cze -
s cy czy wê gier scy ko le dzy i œre d nio za le d wie 1/5 te go, co otrzy mu j¹ dy p lo ma ci w³os cy,
fran cu s cy czy nie miec cy). Kwe stia wy na gro dzeñ jest nie zwy k le pro ble ma ty cz na w przy -
pad ku pra c o wn i ków ni¿ sze go szcze b la, co szcze gól nie w przy pad ku pra cy w kra jach
za cho d nich, o sto sun ko wo wy so kich ko sz tach utrzy ma nia, zmu sza do ¿y cia na bar dzo
o sz czê d nym po zio mie. Na le ¿y mieæ ta k ¿e œwia do moœæ, ¿e bio r¹c pod uwa gê kon ku ren -
cyj noœæ war szaw skie go ryn ku pra cy, ró w nie¿ w cen tra li MSZ po ziom za rob ków nie tyl -
ko sku te cz nie znie chê ca m³o dych lu dzi do po de j mo wa nia pra cy w pol skiej s³u¿ bie
za gra ni cz nej (ob ser wo wa ny jest spa dek za in te re so wa nia przy og ³a sza nych przez MSZ
na bo rach do pra cy), ale w wie lu wy pad kach po wo du je na wet od p³yw wy kwa li fi ko wa nej 
ka d ry do in nych in sty tu cji.

Ró¿ ni ce w po zio mie upo sa ¿eñ w po ró w na niu ze s³u¿ ba mi dy p lo ma ty cz ny mi in nych
pa ñstw uwi da cz nia j¹ siê nie tyl ko w za rob kach, ale ta k ¿e w pa kie tach so cjal nych, za -
kre sie œwiad czeñ zdro wot nych, re fun do wa niu przy jaz dów do kra ju czy re fun do wa niu
ko sz tów szko ³y miê dzy na ro do wej dla dzie ci. W prze ci wie ñ stwie do nie mal wszy s t kich
kra jów Unii, pol scy dy p lo ma ci nie otrzy mu j¹ ¿a d nych do dat ków na dzie ci i nie pra cu -
j¹ cych wspó³ ma³ ¿on ków. Wy j¹ tek sta no wi¹ ¿o ny kie ro w ni ków pla có wek, któ re otrzy -
mu j¹ wpraw dzie nie wiel ki do da tek, ale ma j¹ ca³ ko wi ty za kaz po de j mo wa nia
ja kiej kol wiek pra cy za wo do wej.

W obe c nych wa run kach, wy jazd na pla ców kê oz na cza przede wszy s t kim re wo lu cjê
w ¿y ciu ro dzi ny. Wspó³ ma³ ¿o nek dy p lo ma ty mu si po zo sta wiæ swo j¹ pra cê bez gwa ran -
cji, ¿e bê dzie móg³ pra co waæ za gra ni c¹. Na wet je œ li do sta nie ur lop bez p³at ny na czas
wy jaz du, nie ma pe w no œci, ¿e po po wro cie zo sta nie po no w nie za trud nio ny. Na gmin nie
wiêc wspó³ ma³ ¿on ko wie, któ rzy ma j¹ do br¹ pra cê w kra ju nie de cy du j¹ siê na wy jazd
za gra ni cê nie ma j¹c mo ¿ li wo œci pod jê cia pra cy na miej scu i nie otrzy mu j¹c ¿a d ne go
za si³ ku ani re kom pen sa ty fi nan so wej wy ni ka j¹ cej z tej sy tu a cji. Nie pra cu j¹ cy
wspó³ ma³ ¿on ko wie pol skich dy p lo ma tów pod czas po by tu na pla ców ce nie ma j¹ na wet
op ³a ca nych sk³a dek eme ry tal nych. W przy pad ku roz wo dów, a te nie ste ty zda rza j¹ siê
w tej gru pie za wo do wej doœæ czê sto, w zwi¹z ku ze spe cy fi k¹ pra cy i czê sty mi roz ³¹ ka mi, 
wspó³ ma³ ¿on ki dy p lo ma tów, któ re z ra cji to wa rzy sze nia mê ¿o wi pod czas po by tów za
gra ni c¹ nie mia ³y szan sy na wy pra co wa nie eme ry tu ry, po zo sta j¹ w bar dzo trud nej sy -
tu a cji ma te rial nej.

Wspo mnieæ w koñ cu na le ¿y o sy tua cji dzie ci, któ re wraz z wy jaz dem z ro dzi ca mi
opu sz cza j¹ swo je do tych cza so we œro do wis ko szkol ne i mu sz¹ przy sto so waæ siê do na -
u ki w in nym jê zy ku i in nym sy s te mie edu ka cyj nym. Na pla ców ce nie za wsze za pe wnio -
na jest edu ka cja ta ka, ja k¹ wy bio r¹ ro dzi ce. Zda rza siê, ¿e dzie ci ska za ne s¹ na lo kal ne
szko ³y re pre zen tu j¹ ce zna cz nie ni¿ szy po ziom ni¿ szko ³a pol ska. Po no w ne przy sto so -
wa nie siê do wy ma gañ szko ³y pol skiej po po wro cie do kra ju jest czê sto bar dzo bo les ne.

Od no sz¹c siê kro ków po de jmo wa nych przez MSZ w kie run ku po lep sze nia opi sa nej
po wy ¿ ej sy tua cji prag nê wska zaæ, ¿e mi ni ster stwo udzie la ³o ju¿ kil ka krot nie od po wie -
dzi na po do b ne za py ta nia po sel skie czy se na tor skie. Po wtó rzyæ za ni mi na le ¿y, ¿e naj -
pil niej sz¹ rze cz¹ wy da je siê byæ roz pa trze nie kwe stii pod nie sie nia upo sa ¿eñ
pra co wni ków pol skich pla có wek za gra ni cz nych, co naj mniej do po zio mu œre dnich upo -
sa ¿eñ pra co wni ków od po wie d nich stop ni z pañstw Gru py Wy szeh ra dz kiej. Uw zglê dnia j¹c
is t nie j¹ ce ró¿ ni ce na le ¿a ³o by zwiê k szyæ wy dat ki na ten cel o ok. 30% w czê œci 45 bu d¿e -
tu pañ stwa. Ana lo gi cz ne go wzro stu wy ma gaæ bê d¹ wy dat ki in nych czê œci bu d¿e tu
pañ stwa, w ra mach któ rych prze wi dy wa ne jest fi nan so wa nie upo sa ¿eñ pra co wni ków
pol skich pla có wek za gra ni cz nych. Ta ka kal ku la cja ko sz tów wy ³a nia siê z po ró w na nia
wy so ko œci œre dnich upo sa ¿eñ pra co wni ków pol skich pla có wek za gra ni cz nych po -
szcze gól nych stop ni ze œre dni mi upo sa ¿e nia mi osi¹ ga ny mi przez pra co wni ków po zo -
sta ³ych pañstw Gru py Wy szeh ra dz kiej (Cze chy, S³o wa cja, Wê gry).
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W za kre sie po zo sta ³ych zmian do ty cz¹ cych do dat ków ro dzin nych, od pro wa dza nia
sk³a dek eme ry tal no-ren to wych za nie pra cu j¹ cych wspó³ ma³ ¿on ków dy p lo ma tów oraz
zmniej sze nia lub na wet znie sie nia opo dat ko wa nia do dat ku za gra ni cz ne go, up rzej mie
in for mu jê, ¿e ich prze pro wa dze nie mo ¿ li we jest je dy nie w opar ciu o przy jê cie no wej re -
gu la cji usta wo wej do ty cz¹ cej s³u¿ by za gra ni cz nej oraz no we li za cjê sze re gu in nych ak -
tów pra w nych, w szcze gól no œci ustaw po dat ko wych.

Mi ni ster stwo Spraw Za gra ni cz nych pro wa dzi ju¿ od d³u¿ sze go cza su pra ce nad no -
w¹ usta w¹ o s³u¿ bie za gra ni cz nej. Po ni ¿ ej przed sta wiam ka ta log sze œciu zmian, któ -
rych wpro wa dze nie za mie rzo ne jest w ra mach no we li za cji usta wy o s³u¿ bie
za gra ni cz nej oraz ak tów wy ko naw czych.

1. Ubez pie cze nie nie pra cu j¹ cych wspó³ ma³ ¿on ków cz³on ków s³u¿ by za gra ni cz nej.

W chwi li obe c nej nie pra cu j¹ cy wspó³ ma³ ¿on ko wie cz³on ków s³u¿ by za gra ni cz nej
nie s¹ ob jê ci sy s te mem obo wi¹z ko wych ubez pie czeñ spo ³e cz nych. Usta wa prze wi du je
je dy nie mo ¿ li woœæ sko rzy sta nia przez te oso by z do bro wol ne go ubez pie cze nia spo ³e cz -
ne go, co nie sta no wi dla cz³on ków s³u¿ by za gra ni cz nej ani do sta te cz nej gwa ran cji so -
cjal nej, ani nie od po wia da roz wi¹ za niom sto so wa nym wo bec ro dzin dy p lo ma tów przez
usta wo daw stwa in nych pa ñstw cz³on kow skich UE. Po stu lo wa nym roz wi¹ za niem jest
ob jê cie tej gru py osób obo wi¹z ko wym ubez pie cze niem spo ³e cz nym, fi nan so wa nym
przez pra co daw cê, ob li cza nym od pod sta wy wy mia ru sk³ad ki od po wia da j¹ cej wy so ko -
œci œre d nie go, pro gno zo wa ne go wy na gro dze nia.

2. Wpro wa dze nie no we go œwiad cze nia w po sta ci do dat ku na nie pra cu j¹ ce go
wspó³ ma³ ¿on ka cz³on ka s³u¿ by za gra ni cz nej.

W chwi li obe c nej do da tek na nie pra cu j¹ ce go wspó³ ma³ ¿on ka przy s³u gu je wy ³¹ cz nie 
kie ro wni kom pla có wek za gra ni cz nych. Roz wi¹ za nie to, jak kol wiek s³u szne i po ¿¹ da ne, 
jest da le ce nie wy star cza j¹ ce, gdy¿ – jak wcze œ niej wska zy wa ³em – w po do b nej sy tua cji
znaj du j¹ siê ro dzi ny in nych pra co wni ków pla có wek za gra ni cz nych. Je d nym ze skut -
ków te go roz wi¹ za nia jest na tu ral ny trend po szu ki wa nia mo¿ li wo œci za trud nie nia nie -
pra cu j¹ ce go wspó³ ma³ ¿on ka na pla ców ce za gra ni cz nej na sta no wis ku per so ne lu
ob s³u gi. Naj czê œciej nie przy no si to je dnak re al nych ko rzy œci s³u¿ bie za gra ni cz nej. Zde -
cy do wa nie na le ¿y od wró ciæ tê ten den cjê przez stwo rze nie usta wo wej gwa ran cji otrzy -
ma nia re kom pen sa ty bra ku za trud nie nia wspó³ ma³ ¿on ka w okre sie pe³ nie nia s³u¿ by
po za gra ni ca mi kra ju. Up ra wnie nie to bê dzie do ty czy ³o rzecz ja s na wy ³¹ cz nie tych
wspó³ ma³ ¿on ków, któ rzy prze by wa j¹ ra zem z up ra wnio nym cz³on kiem s³u¿ by za gra ni cz -
nej na pla ców ce za gra ni cz nej.

3. Pod wy ¿ sze nie i ure al nie nie wy so ko œci do dat ku s³u¿ by za gra ni cz nej.

Do da tek s³u¿ by za gra ni cz nej, bê d¹ cy – co do za sa dy – od po wie dni kiem do dat ku
s³u¿ by cy wil nej, przez dwa la ta od we jœcia w ¿y cie usta wy o s³u¿ bie za gra ni cz nej by³ na -
li cza ny w je dno li tej dla wszy s t kich stop ni dyp lo ma ty cz nych, za ni ¿o nej staw ce, a na stê p -
nie od 1 sty cz nia 2005 r. zo sta³ usta lo ny w prze dzia le od 0,18 do 0,23 kwo ty ba zo wej
(wo bec za k³a da ne go je sz cze w 2002 r. prze dzia ³u 0,23–1,25). W efek cie ró¿ ni ca w do -
dat ku s³u¿ by za gra ni cz nej po miê dzy naj ni¿ szym stop niem dyp lo ma ty cz nym – at ta che
a am ba sa do rem ty tu lar nym wy no si obe c nie kil ka dzie si¹t z³o tych, co jest tym bar dziej
iro ni cz ne, ¿e zgo d nie z za ³o ¿e nia mi to w³a œ nie do da tek s³u¿ by za gra ni cz nej mia³ byæ
czyn ni kiem war to œciu j¹ cym po zy cjê w s³u¿ bie za gra ni cz nej i za chê ca j¹ cym do awan su
na wy ¿ szy sto pieñ dyp lo ma ty cz ny. Po stu lo wa ne roz wi¹ za nie za k³a da zwiê k sze nie
wy so ko œci te go do dat ku w po szcze gól nych stop niach dyp lo ma ty cz nych w prze dzia le
0,3–0,65 kwo ty ba zo wej.

4. Zwol nie nie z opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym od osób fi zy cz nych do dat -
ku za gra ni cz ne go (wa lu to we go) do wy so ko œci je d nej die ty za ka ¿ dy dzieñ po by tu za gra -
ni c¹, w któ rym po dat nik po zo sta wa³ w sto sun ku pra cy.

266 12. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2008 r.



Z po cz¹t kiem 2004 r. znie sio no wcze œ niej obo wi¹ zu j¹ ce zwol nie nie po dat ko we od
czê œci do cho dów otrzy my wa nych przez pra co w ni ków pla có wek za gra ni cz nych, co
przy nios ³o sku tek w po sta ci tzw. ub rut to wie nia p³ac cz³on ków s³u¿ by za gra ni cz nej,
cze mu nie to wa rzy szy ³o je d nak ob jê cie do dat ku za gra ni cz ne go przez sk³ad kê na ubez -
pie cze nie spo ³e cz ne. Od te go cza su ra dy kal nie wzros ³y ko sz ty pra cy w re sor cie spraw
za gra ni cz nych, co zna cz nie utrud ni ³o efek ty w ne i ela sty cz ne go spo da ro wa nie ogra ni -
czo ny mi œrod ka mi na wy na gro dze nia.

Skut kiem opo dat ko wa nia do dat ku za gra ni cz ne go jest zna cz nie wcze œ niej sze w sto -
sun ku do po zo sta ³ych pra co w ni ków sfe ry bu d¿ e to wej osi¹ ga nie przez pra co w ni ków
ko lej nych pro gów po dat ko wych, skut ku j¹ ce z je d nej stro ny au to ma ty cz nym ob ³o ¿e -
niem wy ¿ sz¹ staw k¹ opo dat ko wa nia ka ¿ de go do dat ko we go do cho du osi¹ ga ne go przez
pra co w ni ka, zaœ z dru giej stro ny – ko nie cz no œci¹ op ³a ca nia z za sa dy 40% staw ki po -
dat ko wej przez pra co w ni ka po wra ca j¹ ce go do cen tra li MSZ w ra mach co ro cz nej ro ta -
cji. Oz na cza to ko nie cz noœæ po bie ra nia 40% za li cz ki od pier w sze go mie si¹ ca po
po wro cie do Cen tra li MSZ a¿ do ko ñ ca ro ku po dat ko we go od pra co w ni ka, któ re go do -
chód – po po wro cie z pla ców ki – sk³a da siê ju¿ tyl ko z wy na gro dze nia z³o tów ko we go. To
ob ci¹ ¿e nie uci¹¿ li wie do ty ka zw³a sz cza m³o dych pra co w ni ków, osi¹ ga j¹ cych ni s kie do -
cho dy z wy na gro dze nia za sa d ni cze go. Spe cy fi ka bu d¿ e tu re sor tu spraw za gra ni cz nych
w zna cz nej mie rze wy ni ka z te go, i¿ zde cy do wa na wiê k szoœæ (ok. 65%) wy dat ków bu d¿ -
e to wych, w tym 57% wy dat ków na wy na gro dze nia, wy ko ny wa na jest w wa lu tach za -
gra ni cz nych, co po wo du je, ¿e bu d¿ et re sor tu po dat ny jest na ry zy ko wy ni ka j¹ ce
z ró¿ nic kur so wych z³o te go w sto sun ku do wa lut ob cych. Ry zy ko to do ty ka ta k ¿e pra -
cow ni ków-po dat ni ków, któ rzy z do cho dów wa lu to wych roz li cza j¹ siê po kur sach wa lut 
z dnia po sta wie nia do ich dys po zy cji ko lej nych kwot na le ¿ ne go im do dat ku wa lu to we -
go. Roz li cze nie z fi s ku sem na stê pu je z ko lei w z³o tych, co ca ³¹ ope ra cjê usta la nia na le ¿ -
ne go po dat ku czy ni skom pli ko wa n¹ i ma ³o prze j rzy st¹, a przez to ko szto wn¹
w ob s³u dze. Ta kie szcze gól ne uwa run ko wa nie bu d¿ e to we MSZ po wo du je, ¿e nie mo ¿ na 
wy klu czyæ sy tu a cji, w któ rej nie ko rzy st ny kurs z³o te go do wa lut ob cych spo wo du je
nie do bór œrod ków bu d¿ e to wych, a spa dek kur su z³o tów ki w sto sun ku do wa lu ty do -
dat ku za gra ni cz ne go zmu si po dat ni ka do za p³a ce nia z ty tu ³u osi¹g niê cia do cho du
w wa lu cie wy ¿ sze go po dat ku w z³o tów kach, ni¿ za k³a da³ to na po cz¹t ku ro ku po dat ko -
we go. Po stu lo wa nym roz wi¹ za niem jest za tem zwol nie nie do cho dów pra co w ni ków
otrzy my wa nych z ty tu ³u do dat ku za gra ni cz ne go (oraz do dat ku wa lu to we go przy s³u gu -
j¹ ce go pra co w ni kom niebê d¹ cych cz³on ka mi s³u¿ by za gra ni cz nej) do wy so ko œci je d nej
die ty za ka ¿ dy dzieñ pra cy na pla ców ce za gra ni cz nej.

5. Wpro wa dze nie stan dar du szko ³y miê dzy na ro do wej ja ko pu ³a pu ko sz tów po no -
szo nych przez pra co daw cê na kszta³ ce nie dzie ci cz³on ków s³u¿ by za gra ni cz nej oraz ob -
jê cie za kre sem te go œwiad cze nia ta k ¿e dzie ci od 3 ro ku ¿y cia.

Obo wi¹ zu j¹ cy mo del zwro tu ko sz tów na u ki dzie ci cz³on ków s³u¿ by za gra ni cz nej,
opar ty o bez p³at n¹ szko ³ê pu b li cz n¹ w pa ñ stwie przy j mu j¹ cym, uzu pe³ nio ny o tzw.
„szko ³ê ba zo w¹”, wy zna cza n¹ przez pra co daw cê w pa ñ stwach, w któ rych nie ma mo ¿ li -
wo œci uczê sz cza nia dzie ci do szko ³y pu b li cz nej, nie stwa rza do sta te cz nej za chê ty dla
pra co w ni ków do wy jaz dów na pla ców ki oraz ro dzi sze reg utrud nieñ dla ro dzin dy p lo -
ma tów. Je d nym z nich jest nie ró w no rzê dnoœæ sy s te mów i po zio mów na u cza nia w po -
szcze gól nych pa ñ stwach przy j mu j¹ cych oraz ró¿ ni ce jê zy ko we, któ re prak ty cz nie
unie mo ¿ li wia j¹ dziec ku kon ty nu o wa nie na u ki w in nym pa ñ stwie (ob sza rze jê zy ko -
wym), ni¿ w tym, w któ rym zo sta ³a roz po czê ta. Wzo rem roz wi¹ zañ sto so wa nych w s³u¿ -
bach dy p lo ma ty cz nych in nych pa ñstw UE, pro po nu je siê wpro wa dze nie dla dzie ci
dy p lo ma tów stan dar du szko ³y miê dzy na ro do wej oraz ob jê cie sy s te mem po kry wa nia
przez pra co daw cê ka sz tów na u cza nia ta k ¿e dzie ci w wie ku przed szkol nym (od 3 ro ku
¿y cia). Uzu pe³ nie niem tak uk szta³ to wa ne go œwiad cze nia jest ta k ¿e po kry wa nie przez
pra co daw cê ko sz tów kon ty nu a cji na u ki w szko le miê dzy na ro do wej w Pol sce przez
okres je d ne go ro ku od po wro tu up ra w nio ne go cz³on ka s³u¿ by za gra ni cz nej z pla ców ki
do kra ju.
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6. Wpro wa dze nie co ro cz nych po dró ¿y ur lo po wych na koszt pra co daw cy dla cz³on -
ków s³u¿ by za gra ni cz nej i cz³on ków ich ro dzin.

Obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy za k³a da j¹ zwrot ko sz tów po dró ¿y ur lo po wej do kra -
ju dla cz³on ków s³u¿ by za gra ni cz nej i cz³on ków ich ro dzin co dwa la ta w trak cie po by tu
na pla ców ce za gra ni cz nej. Wzo rem roz wi¹ zañ sto so wa nych w s³u¿ bach dy p lo ma ty cz -
nych pa ñstw UE pro po nu je siê, aby wpro wa dziæ ja ko za sa dê co ro cz ne po kry wa nie
przez pra co daw cê tych ko sz tów.

Do daæ na le ¿y, ¿e pro po no wa ne zmia ny, w is to cie rze czy ma j¹ cha rak ter wy ró w naw -
czy, zaœ ich ce lem jest wy ró w na nie szans roz wo ju ro dzi ny dy p lo ma ty i ochro ny jej in te -
re sów w sto sun ku do po zo sta ³ych grup za wo do wych. Nie na le ¿y ich na to miast
po strze gaæ ja ko przy wi le jów.

Dziê ku j¹c za za in te re so wa nie pro ble ma ty k¹ so cjal no-by tow¹ cz³on ków pol skiej
s³u¿ by za gra ni cz nej i ¿y wi¹c na dzie jê, ¿e przed sta wio ne wy ja œ nie nia wy cho dz¹ na prze -
ciw ocze ki wa niom Pa na Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go, pra g nê sko rzy staæ z oka z ji
i po pro siæ o ¿y cz li we po de jœ cie obu izb par la men tu do pro jek tów roz wi¹ zañ pra w nych,
któ re w sto so w nym cza sie zo sta n¹ przed sta wio ne przez Ra dê Mi ni strów.

Z wy ra za mi sza cun ku
z up. MI NI STRA
SPRAW ZA GRA NI CZ NYCH
Se kre tarz Stanu
Jan Bor kow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Ni niej sze oœ wiad cze nie sk³a dam w zwi¹z ku z li stem zbio ro wym, któ ry

skie ro wa ³o na mo je rê ce kil ku dzie siê ciu pra co w ni ków Wo je wó dz kie go Urzê -
du Ochro ny Za byt ków w To ru niu.

S³u¿ by kon ser wa tor skie na le ¿¹ do naj go rzej op ³a ca nych w sto sun ku do
in nych s³u¿b ad mi ni stra cji ze spo lo nej. Pod kre œ la³ to wie lo kro t nie w swo ich
wy st¹ pie niach ge ne ral ny kon ser wa tor za byt ków.

Pra co wni cy Wo je wó dz kie go Urzê du Ochro ny Za byt ków w To ru niu, po do b -
nie jak ich ko le ¿an ki i ko le dzy w po zo sta ³ych urzê dach w kra ju, mu sz¹ po sia -
daæ wy ¿ sze wy kszta³ ce nie spe cja li sty cz ne, w wie lu wy pad kach po g³ê bio ne
stu dia mi po dyp lo mo wy mi. Z uwa gi na in ter dys cyp li nar ny cha rak ter dzia ³añ
zwi¹ za nych z ochro n¹ za byt ków pra ca w urzê dzie kon ser wa tor skim wy ma -
ga od pra co wni ków sta ³e go po g³ê bia nia wie dzy i do sko na le nia siê. Nis kie za -
rob ki w zna cz nym stop niu unie mo¿ li wia j¹ do kszta³ ca nie, a pod no sze nie
kwa li fi ka cji nie skut ku je wzro stem wy na gro dzeñ.

Dys pro por cja miê dzy spe cja li sty cz n¹, in ter dy s cy p li nar n¹ wie dz¹, li cz b¹
re a li zo wa nych za dañ, od po wie dzial no œci¹ i wci¹¿ zwiê k sza j¹ cy mi siê wy -
ma ga nia mi a mi zer ny mi za rob ka mi ro dzi w pra co w ni kach uza sa d nio ne fru -
stra cje. Po wo du je to po ja wia nie siê, za ró w no w wo je wó dz twie
ku jaw sko -po mor skim, jak i w ca ³ym kra ju, po wa ¿ ne go za gro ¿e nia dla ja ko œci 
pra cy s³u¿b kon ser wa tor skich: od cho dze nia wy kszta³ co nych i do œwiad czo -
nych pra co w ni ków. Mo ¿e to skut ko waæ ob ni ¿ e niem ja ko œci, spra w no œci i sku -
te cz no œci dzia ³añ po de j mo wa nych przez urzê dy kon ser wa tor skie.

Wo bec te go trud no nie zgo dziæ siê z pre zen to wa n¹ przez sy g na ta riu szy li -
stu opi ni¹, i¿ tro s ka pa ñ stwa o dzie dzi c two kul tu ro we jest nie a de k wat na do
tro s ki o za pe w nie nie go dzi wych pen sji tym, któ rzy w je go imie niu za j mu j¹ siê
na co dzieñ ochro n¹ za byt ków.

•ród ³em do dat ko wej fru stra cji pra co w ni ków jest nie wspó³ mier noœæ ich
upo sa ¿eñ w sto sun ku do ho no ra riów wyp³a ca nych ze œrod ków pu b li cz nych
wy ko naw com prac kon ser wa tor skich. Zda rza siê, ¿e wy ko naw cy owi otrzy -
mu j¹ je d no ra zo wo kwo ty sta no wi¹ ce wy so koœæ ich dwu let nie go wy na gro -
dze nia!

Nie po kój bu dzi na ra sta j¹ ca dys pro por cja po miê dzy prze ciêt n¹ p³a c¹ kra -
jo w¹ a prze ciêt n¹ p³a c¹ w urzê dach kon ser wa tor skich.

W rze czo nym li œ cie przed sta wio no szcze gó ³o we in for ma cje do ty cz¹ ce wy -
na gro dzeñ. Nie bê dê ich przy ta cza³ op rócz je d ne go: g³ó wny spe cja li sta z wy -
kszta³ ce niem wy ¿ szym (hi sto ria), stu dia mi po dy p lo mo wy mi (ar chi wi sty ka,
in for ma cja na u ko wa) i dwu dzie sto dzie wiê cio let nim sta ¿em za ra bia net to 1 ty -
si¹c 396 z³ !!!

Po nie wa¿ trwa j¹ obe c nie pra ce nad po dzia ³em re zer wy ce lo wej w poz. 60 
usta wy bu d¿ e to wej na 2008 r. z prze zna cze niem na zwiê k sze nie wy na gro -
dzeñ i po cho d nych, up rzej mie pro szê Pa na Mi ni stra o pre zen to wa nie pod czas 
tych prac sta no wi s ka, w któ re go kon se k wen cji na st¹ pi go dzi wy wzrost wy -
na gro dzeñ pra co w ni ków wo je wó dz kich urzê dów ochro ny za byt ków w na -
szym kra ju. Le ¿y to w naj le piej po jê tym in te re sie na ro do wym.

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Wy ro wiñ ski
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Od po wie dŸ

War sza wa, 18 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na Se na to ra Ja na Wy ro wiñ skie -

go pod czas 12. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 15 ma ja 2008 r., w spra wie pod jê cia
dzia ³añ zmie rza j¹ cych do zna cz¹ cej po pra wy sy tua cji p³a co wej pra co wni ków wo je wó dz -
kich urzê dów ochro ny za byt ków, skie ro wa ne go do Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na -
ro do we go – Bog da na Zdro jew skie go przy piœ mie Pa na z dnia 21 ma ja 2008 r.,
BPS/DSK-043-506/08 (da ta wp³y wu do MKiDN – 27 ma ja br.), pro szê o przy jê cia na -
stê pu j¹ ce go sta no wis ka.

Na wstê pie chcia³ bym je d no zna cz nie wska zaæ, i¿ Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzi c twa
Na ro do we go nie ma bez po œre d nie go wp³y wu na kszta³ to wa nie po zio mu wy na gro dzeñ
pra co w ni ków wo je wó dz kich urzê dów ochro ny za byt ków. Zgo d nie z art. 89 usta wy
z dnia 23 lip ca 2003 r. o ochro nie za byt ków i opie ce nad za byt ka mi or ga na mi ochro ny
za byt ków s¹ mi ni ster w³a œci wy do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzi c twa na ro do we go
oraz wo je wo da, w imie niu któ re go za da nia i kom pe ten cje, w tym za kre sie, wy ko nu je
wo je wó dz ki kon ser wa tor za byt ków kie ru j¹ cy wo je wó dz kim urzê dem ochro ny za byt -
ków, wcho dz¹ cym w sk³ad ze spo lo nej ad mi ni stra cji wo je wó dz kiej. Oz na cza to, ¿e wo je -
wó dz kie urzê dy ochro ny za byt ków pod le ga j¹ bez po œre d nio wo je wo dom, któ rzy
kszta³ tu j¹ ich bu d¿ et, co ma za sa d ni czy wp³yw na po ziom wy na gro dzeñ pra co w ni ków
tych urzê dów.

Kie ro wni ctwo Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go od da w na in te re su je 
siê z³¹ sy tua cj¹ s³u¿ by ochro ny za byt ków. Prak ty cz nie we wszy s t kich wo je wó dz twach
upo sa ¿e nie pra co wni ków wo je wó dz kich urzê dów ochro ny za byt ków na le ¿y do naj ni¿ -
szych wœród wszy s t kich s³u¿b, stra ¿y i in spek cji pod leg ³ych wo je wo dom. Tej kwe stii
po œwiê co ne by ³o spot ka nie wo je wó dz kich kon ser wa to rów za byt ków z Se kre ta rzem
Sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji – To ma szem Sie mo nia -
kiem, do któ re go do sz³o w mar cu br. z ini cja ty wy Ge ne ral ne go Kon ser wa to ra Za byt -
ków. Pod czas te go spot ka nia kon ser wa to rzy na œwiet li li Pa nu Mi ni stro wi dra ma ty cz n¹
sy tua cjê wo je wó dz kich urzê dów ochro ny za byt ków. Mi n i s ter Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na -
ro do we go – Pan Bog dan Zdro jew ski wy sto so wa³ list do Wi ce pre mie ra, Mi ni stra Spraw
We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji – Pa na Grze go rza Sche ty ny, w któ rym przed sta wi³ ak tu -
al ny stan s³u¿ by ochro ny za byt ków oraz pro po zy cje po pra wy tej bar dzo trud nej sy tua -
cji. Nie ule ga bo wiem w¹t pli wo œci, ¿e obe c na kon dy cja kad ro wa i fi nan so wa s³u¿ by
ochro ny za byt ków wy ma ga pod jê cia pil nych de cyz ji i roz wi¹ zañ sy s te mo wych za po bie -
ga j¹ cych ca³ ko wi te mu pa ra li ¿o wi fun kcjo no wa nia wo je wó dz kich urzê dów ochro ny za -
byt ków.

W Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go zo sta³ przy go to wa ny pro jekt
usta wy o zmia nie usta wy o ochro nie za byt ków i opie ce nad za byt ka mi oraz zmia nie
nie któ rych in nych ustaw. Pro jekt ten prze wi du je miê dzy in ny mi re for mê s³u¿b kon ser -
wa tor skich, tj. pod po rz¹d ko wa nie ich Mi ni stro wi Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go,
a nie jak do tych czas wo je wo dom. Po zwo li to na pod jê cie przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzi ctwa Na ro do we go zde cy do wa nych dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu po pra wê sy tua cji fi -
nan so wej i kad ro wej wo je wó dz kich urzê dów ochro ny za byt ków, co przy czy ni siê do
zwiê k sze nia efek ty wno œci re a li za cji za dañ po de jmo wa nych przez wo je wó dz kich kon -
ser wa to rów za byt ków na rzecz ochro ny dzie dzi ctwa kul tu ro we go. W chwi li obe c nej
pro jekt wspo mnia nej usta wy ocze ku je na roz strzyg niê cia do ty cz¹ ce osta te cz ne go
kszta³ tu re for my ad mi ni stra cyj nej Pañ stwa. W przy pad ku zgo d no œci pro po zy cji za war -
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tych w pro jek cie usta wy z tym roz strzyg niê cia mi, zo sta nie on skie ro wa ny do Ra dy Mi -
ni strów.

Pra g nê za pe w niæ Pa na Se na to ra, ¿e pod czas prac nad po dzia ³em re zer wy ce lo wej
w poz. 60 usta wy bu d¿ e to wej przed sta wi cie le kie ro w ni c twa re sor tu kul tu ry bê d¹ usil -
nie za bie gaæ o zwiê k sze nie œrod ków na po pra wê wy na gro dzeñ pra co w ni ków wo je wó dz -
kich urzê dów ochro ny za byt ków. Wzrost wy na gro dze nia, ade k wat nie do po zio mu
wy kszta³ ce nia i za kre su obo wi¹z ków, mia³ by de cy du j¹ cy wp³yw na za ha mo wa nie na si -
la j¹ cej siê w osta t nim cza sie p³yn no œci kadr.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

skie ro wa ne do mi ni stra in fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka

Sza no w ny Pa nie Mi ni strze!
Przed mio tem ni niej sze go oœ wiad cze nia pra g nê uczy niæ kwe stiê zwi¹ za -

n¹ z fun k cjo no wa niem „Pro gra mu ochro ny brze gów mor skich" na la ta
2004–2023.

Do mo je go biu ra se na tor skie go wp³y n¹³ list prze wo d ni cz¹ cej Ra dy Gmi ny 
Re wal do ty cz¹ cy ra to wa nia kli fu mor skie go i od bu do wy pla ¿y na od cin ku
w gra ni cach gmi ny Re wal. Osta t nio wa run ki at mo s fe ry cz ne spo wo do wa ³y, i¿ 
brzeg mor ski do zna³ po wa ¿ nych zni sz czeñ, któ rych na pra wa jest ko nie cz na
za ró w no ze wzglê du na bez pie cze ñ stwo lu dzi, jak i za bez pie cze nie mie nia.

Gmi na Re wal nie uchy la siê od zwi¹ za nej z ra to wa niem wy brze ¿a
wspó³ pra cy – tak ma te rial nej, jak i fi nan so wej – z ad mi ni stra cj¹ pa ñ stwo w¹.
Je d nak bez w¹t pie nia od bu do wa i za bez pie cze nie wy so kie go wy brze ¿a kli fo -
we go w gmi nie Re wal bê d¹ w du ¿ej mie rze u³at wio ne, je ¿e li za da nia z tym
zwi¹ za ne zo sta n¹ ujê te w „Pro gra mie ochro ny brze gów mor skich”.

Ochro na brze gu mor skie go ma do nios ³e zna cze nie, za ró w no dla mie sz ka ñ -
ców gmin po ³o ¿o nych wzd³u¿ wy brze ¿a, jak i dla mi lio nów tu ry stów pol skich
oraz za gra ni cz nych ko rzy sta j¹ cych z ofer ty tu ry sty cz nej re gio nów nad mor -
skich. Po nad to za cho wa nie tak cen nych miejsc, ja kim jest wy brze ¿e kli fo we
w Re wa lu, sta no wi obo wi¹ zek pa ñ stwa wo bec mie sz ka ñ ców i tu ry stów, a ta k -
¿e wo bec przy sz³ych po ko leñ.

Dla te go te¿ zwra cam siê z pro œb¹ o ujê cie dzia ³añ zwi¹ za nych z ochro n¹
brze gu mor skie go w gmi nie Re wal w „Pro gra mie ochro ny brze gów mor skich“
na la ta 2004–2023.

Z wy ra za mi sza cun ku
Piotr Zien tar ski

OdpowiedŸ

War sza wa, 12 czer w ca 2008 r.

Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no w ny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z otrzy ma nym oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Pio tra Zien tar skie go

w spra wie fun kcjo no wa nia „Pro gra mu ochro ny brze gów mor skich” w la tach
2004–2023, za wie ra j¹ cym po stu lat ujê cia dzia ³añ zwi¹ za nych z ochro n¹ brze gu mor -
skie go w gmi nie Re wal w ww. Pro gra mie..., prag nê po in for mo waæ Pa na Mar sza³ ka, ¿e
ochro na wy brze ¿a mor skie go w gra ni cach gmi ny Re wal jest ujê ta w usta wie z dnia
28 lu te go 2003 r. o usta no wie niu pro gra mu wie lo let nie go „Pro gram ochro ny brze gów
mor skich” od dnia jej uchwa le nia.

Za kres nie zbê d nych przed siê w ziêæ ochron nych brze gu mor skie go i na k³a dów fi nan so -
wych na la ta 2004–2023 zo sta³ za war ty w za ³¹ cz ni ku do ww. usta wy „Pla no wa ne szcze gó ³o -
we na k³a dy na re a li za cjê za dañ Pro gra mu w la tach 2004–2023”, gdzie pkt 4 poz.17:
„Nie cho rze – Dzi w nó wek (km 368,3–385,4) – Sztu cz ne za si la nie w re jo nach Œli w na, Re wa la,
Trzê sa cza, Pu st ko wa i Po bie ro wa wraz z bu do w¹ umoc nieñ brze go wych – 60 000 tys. z³”.
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Is tot nie w wy ni ku nie ko rzy st nych wa run ków at mo s fe ry cz nych na od cin ku brze gu
w gra ni cach gmi ny Re wal na st¹ pi ³o zja wi s ko osu wisk kli fów na ska lê nieob ser wo wa n¹
do tej po ry w tym re jo nie, co sta ³o siê gro Ÿ ne za ró w no dla obie k tów usy tu o wa nych
w po bli ¿u ko ro ny kli fu, jak i dla osób prze by wa j¹ cych na pla ¿y. Do ty czy to w szcze gól -
no œci re jo nu Oœ rod ka Zdro wia i DW „Jan tar”, gdzie u sz ko dzo na zo sta ³a kon struk cja
scho dów, od ci nek pro me na dy, a ta k ¿e po ja wi ³o siê re al ne nie bez pie cze ñ stwo u sz ko -
dze nia za bu do wañ ba ru. W za is t nia ³ej sy tu a cji, zo sta ³a do ko na na we ry fi ka cja pla nu
za dañ w ra mach „Pro gra mu ochro ny brze gów mor skich” na 2008 rok. W 2008 r. zo sta -
nie wy ko na na:

—  opa s ka brze go wa na new ral gi cz nym od cin ku osu wa j¹ ce go siê kli fu w Re wa lu, na
km 370.85 – 371.25, tj. na za chód od „ta ra su wi do ko we go”, na d³u go œci ok. 350 m.
Opa s ka bê dzie mia ³a war stwo w¹, wo do prze pu sz czal n¹ kon struk cjê, o po wie --
rzch ni ze w nê trz nej z ka mie ni o wa dze za pe w nia j¹ cej sta bil noœæ pod ude rze nia mi
fal. Opa s ka bê dzie pod pie ra ³a dó³ kli fu, chro ni ³a przed roz my wa niem i umo ¿ li wia --
³a swo bo d ny od p³yw s¹ cz¹ cej siê ze zbo cza wo dy (prze wi dy wa na kwo ta 2 800 tys. z³),

— za bez pie cze nie dol nej czê œci osu wa j¹ ce go siê zbo cza kli fu pod bu do wa nym
ze jœ ciem na pla ¿ê i ta ra sem wi do ko wym w Trzê sa czu (te ch no lo gia gre en ter ra --
mesh tzn. ob u do wa nie zbo cza war stw¹ za gê sz czo ne go grun tu spo i ste go prze k³a --
d a ne go spe c jal n¹ siat k¹ pla sti ko w¹, za sto so wa n¹ wcze œ niej do sta bi li za cji zbo --
cza pod rui n¹ ko œcio ³a) – prze wi dy wa na kwo ta ok. 400 tys. z³.

W 2009 ro ku plan prze wi du je wy ko na nie opas ki za bez pie cza j¹ cej od ci nek pod sta -
wy ni sz czo ne go kli fu na wschód od zjaz du na pla ¿ê przy ul. Kli fo wej w Re wa lu (ok. 250 m,
koszt ok. 2 000 tys. z³), oraz sztu cz ne za si la nie pias kiem ca ³e go od cin ka brze gu za bez -
pie czo ne go opas ka mi (ok. 2 000 m, koszt ok. 3 000 tys. z³).

Jak wy ni ka z oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra, w tej dra ma ty cz nej sy tu a cji, gmi na Re -
wal de kla ru je wspó³ dzia ³a nie z ad mi ni stra cj¹ mor sk¹. By³ bym usa tys fak cjo no wa ny,
gdy by za t¹ de kla ra cj¹ po sz³y czy ny, gdy¿ pod kre œ lam, nie zwy k le is tot n¹ spra w¹ jest
pod jê cie przez gmi nê Re wal dzia ³añ w kie run ku upo rz¹d ko wa nia sy tu a cji wo dno-grun -
to wej na kli fach (brak ka na li za cji de sz czo wej i dre na ¿u wód grun to wych). W trak cie sil -
nych opa dów at mo s fe ry cz nych sta je siê to do dat ko wym czyn ni kiem po g³ê bia j¹ cym
roz mia ry ka ta stro fy.

Przed sta wio ne tu pla no wa ne przed siêw ziê cia wy czer pu j¹ œrod ki fi nan so we, któ ry mi
dys po nu je w ra mach „Pro gra mu...” Urz¹d Mor ski w Szcze ci nie, do któ re go kom pe ten cji 
te ry to rial nych na le ¿y brzeg mor ski w gra ni cach gmi ny Re wal, a sza cun ko wa wiel koœæ
do dat ko wych œrod ków nie zbê d nych na opa no wa nie sy tua cji na kli fach re wal skich to
ok. 10 340 tys. z³ (w ci¹ gu 2008–2009 r.).

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pra g nê Pa nie Mar sza³ ku po ru szyæ bar dzo is tot n¹ spra wê,
któ ra, mam na dzie jê, zo sta nie wziê ta pod uwa gê Sza no w nych Pa nów Po s³ów i Se na to -
rów przy kon stru o wa niu bu d¿ e tu na 2009 r.

Za pi sy art. 4 usta wy z dnia 28 lu te go 2003 r. o usta no wie niu pro gra mu wie lo let nie -
go „Pro gram ochro ny brze gów mor skich” stwier dza j¹ ko lej no:

ust. 2 „Pla no wa ne na k³a dy z bu d¿ e tu pa ñ stwa na re a li za cjê za dañ prze wi dzia nych
Pro gra mem nie mo g¹ byæ, w po szcze gól nych la tach, mniej sze ni¿ 25 550 000 z³.

ust.3 „Kwo ty okreœ lo ne w ust. 1 i 2 usta lo ne w ce nach za dañ w 2001 r. i prze li czo -
ne we d³ug wskaŸ ni ka in fla cji na ce ny z ro ku re a li za cji za dañ”.

Pa nie Mar sza³ ku, kwo ta 25 550 000 z³, za pi sa na w usta wie, by ³a zre wa lo ry zo wa na
tyl ko raz w 2004 r. do kwo ty 26 mln z³. Przez wszy s t kie na stê p ne la ta, bu d¿ et Pa ñ stwa
prze zna cza³ na ochro nê brze gu w ra mach „Pro gra mu..” 26 mln z³, co oz na cza, ¿e za pis
art.4 ust.3 nie jest prze strze ga ny przez Par la ment, któ ry ten za pis uchwa li³.

Z wy ra za mi sza cun ku
z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
An na Wy pych-Na miot ko
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